Arvoisa asiakas,
Vuosi on taas kääntymässä kohti loppuaan.
Haluamme omalta osaltamme kiittää sinua kuluneesta vuodesta. Olethan jo
klikannut itsesi mukaan Aplicon omaan joulukalenteriin Facebookissa? Joka
päivä julkaisemme ja avaamme tapahtumassa, Aplicon Joulukalenteri, uuden
luukun. Luukuista löydät itsellesi liikuntavinkkejä, motivointia, tuotelahjoja ja
arvontoja. Voit voittaa, vaikka meidät vetämään jumppaa teidän työporukalle.
Vielä ehtii osallistua moneen juttuun ennen joulua. Jännittäviä ja motivoivia
joulunodotushetkiä meidän joukkueen parissa!
Perinteinen jäsenten joululahja annetaan tänäkin vuonna monista asiakastoiveista
hyväntekeväisyyteen. Olemme valinneet kohteeksi Hope – Yhdessä & Yhteisesti
Lohjan. Lahjoitus käytetään lohjalaisten vähävaraisten perheiden lasten
joululahjoihin. Toivomme tuovamme tällä paljon iloa lohjalaisiin koteihin. Kiitos
siitä kuuluu juuri sinulle! Lisäksi olemme yhdessä valinneet useita kohteita, joille
tarjoamme liikunnan iloa. Näitä hyväntekeväisyyskohteita liikutamme joulukuussa
joululahjaksi henkilökunnan valitsemissa kohteissa. Kohteita olivat mm.
• Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
• Vanhainkodit: Vire-koti ja Attendo
• Päiväkodit: Ojaniituntalo, Daghemmet Laban ja Norlandia päiväkoti Laakso
• Aikuisten kehitysvammaisten toimintakeskus Eteva ja Jalavankoulun erityislapset
Haluamme helpottaa Sinua vielä joulukiireiden keskellä. Mikäli tarvitset omaa
aikaa ostosten tekoon, niin meillä on vielä 22.12. klo 09-14.00 lapsiparkki
Omppulassa tarjolla tekemistä perheen pienimmille. Tuo lapset leikkimään ja
askartelemaa kanssamme ja saat hieman omaa aikaa itsellesi. Varaa paikka
varausjärjestelmästä tai vastaanotostamme 019 312 880.

-

Tässä vielä yksi lahja, jonka voit antaa eteenpäin. Uskomme Aplicossa
vahvasti yhdessä liikkumisen voimaan. Perheenjäsen tai oma ystävä
treenikaverina lisää Sinun motivaatiota säännölliseen liikkumiseen. Alla
on liikuntalahjakortti, yksi joululahja, jonka voit antaa valitsemallesi
henkilölle, jonka toivot saavan liikunnan ilosta kiinni. Taas on yksi ostos
vähemmän omalla listallasi. Lahjakortti on voimassa 31.1.2019 asti. Mitä
nopeammin se aktivoidaan Aplicon vastaanotossa, sitä enemmän
liikunta-aikaa hän sillä saa lahjaksi. Lahjan hän voi aktivoida
vastaanotossamme kuvakaappauksella tästä lahjakortista tai kertomalla
sinun nimesi. Halutessasi voit myös tulostaa alla olevan valmiin kortin
pukinkonttiin.
Kevätlukukausi käynnistyy maanantaina 7.1.2019. Olemme järjestäneet kauden
starttipäivään paljon kivaa tekemistä lauantaille 12.1.2019. Esittelemme mm. uuden
ylävartalotreenin RSK (rinta, selkä ja kädet). Tapaamisiin siellä ja jo sitä ennen mm.
Tapaninpäivänä kinkkua sulattamassa.

Koko Aplicon Joukkue toivottaa Sinulle hyvää joulua ja liikunnallista uutta vuotta 2019!

Hyvää Joulua ja liikunnallista uutta vuotta!

Liikuntalahjakortti: Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Aplicoon.
Sinulle ________________________________________________________

Ratakatu 24
01850 Lohja
puh. 019 312 880

Tarjoaa ________________________________________________________
Tämä liikuntalahjakortti oikeuttaa kuntosali ja ryhmäliikunnan käyttämiseen. Lahjakortilla
liikuttaessa on palvelut käytössä aukioloaikojen puitteissa. Avainkortin ja laajemman
käyttöoikeuden saa käyttöön 5 € avainkorttipanttia vastaan, jolloin liikkumaan pääsee
05.00–24.00 välisenä aikana. Lahjakortti on voimassa 31.1.2019 asti. Mitä nopeammin se
aktivoidaan, sitä enemmän siinä on käyttöaikaa. Kuntosalin alaikäraja on 16 vuotta ja
vanhemman kanssa 14 vuotta. Tervetuloa liikkumaan yhdessä! 1 lahjakortti/asiakas.

