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Już prawie rok za nami…

Pierwsze URODZINY 
SIŁOWNI AVECON 

Tuż przed pierwszymi urodzinami odwiedziliśmy siłownię AVECON przy ul. Sportowej 66 w Nowym Dworze Mazowieckim, 
mieszczącą się w budynku nowodworskiej pływalni. Chcieliśmy sprawdzić, jak działa klub i co w nim zmieniło się.  

To, co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy miło nas zaskoczyło!
O tym, jaki był ten rok i o plany na przy-

szłość zapytaliśmy manager siłowni Ag-
nieszkę Kraśniewską.

- Mamy już stałych Klientów, którzy są z 
nami prawie od samego początku, zarówno 
kobiety, jak i mężczyzn. Cieszy to, że wciąż 
dochodzą nowi. Zgodnie z oczekiwaniami 
wydłużyliśmy godziny otwarcia siłowni. 
Zapraszamy do nas codziennie, także w 
soboty i niedziele, w godzinach 10.00-22.00. 
Akceptujemy karty: Multisport (Benefit Sy-
stems), Fit Profit, OK System oraz Fit Flex. 
Staramy się na bieżąco reagować na sugestie 
i pomysły naszych Klientów, sprowadzając 
kolejne urządzenia i maszyny, a tym samym 
podnosić jakość naszych usług. W tym tygo-

dniu do Aveconu dotrze nowy sprzęt siłowy: 
ławki, gryfy, obciążenia i hantle. W najbliż-
szym czasie chcemy dokupić następne urzą-
dzenia, a także więcej maszyn na wolny 
ciężar. W tej chwili zatrudniamy trzech wy-
kwalifikowanych trenerów i instruktorów, 
którzy pomagają i doradzają jak efektywnie 
i bezpiecznie ćwiczyć. To wyróżnia ten klub 
od innych nowodworskich siłowni - mówi 
manager Agnieszka Kraśniewska. 

Wkrótce AVECON będzie obchodził swo-
je pierwsze urodziny. Z tej okazji zaplano-
wano wiele atrakcji. 

- 4 listopada (niedziela) każdy, kto nie jest 
jeszcze Klientem Aveconu, a chciałby przed 
podjęciem decyzji o członkostwie przekonać 

się jak się tu ćwiczy, jaka jest atmosfera czy 
odpowiadają mu sprzęty, będzie miał możli-
wość odbycia całego treningu na siłowni za 
darmo. Dodatkowo przygotowaliśmy liczne 
promocje na ten dzień, dla osób które zdecy-
dują się na zakup karnetu czy przedłużenie 
aktualnego - zapewnia pani Agnieszka. 

Na odwiedzających siłownię tego dnia 
czekać będzie urodzinowy tort i szampan. 
Dodatkowo, w godzinach rannych, siłownia 
otwiera swoje drzwi dla wielu bardzo inte-
resujących osób, od których będzie można 
zakupić własnoręcznie wyrabianą biżuterię, 
ozdoby, skorzystać z usług wizażystki czy 
masażystki lub obejrzeć oryginalną wysta-
wę fotografii i obrazów. 

- Taka impreza w stylu open house odbyła 
się u nas w kwietniu b.r. - zauważa manager 
klubu.

Osoby chcące zaprezentować się podczas im-
prezy w AVECONIE (malarze, wizażystki, ma-
nicurzystki, projektantki biżuterii i inne osoby o 
ciekawych pasjach) prosimy o kontakt z organi-
zatorką, manager klubu Agnieszką Kraśniewską 
pod numerem 696-432-507. Avecon chętnie na-
wiąże też współpracę z restauracją, która zapewni 
catering dla gości. 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH  
DO AVECONU !
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