
On tullut aika uusiutua!

Maailma kehittyy ja niin myös liikuntapalveluiden osalta tarjonta monipuolistuu.
Me Kutomolla olemme nyt liikuttaneet 27 vuotta ja liikunta on jatkossakin suuri innostaja työhömme. 
Arvomme ovat edelleen yksilöllisyys, laatu ja turvallisuus. Haluamme jatkaa terveyspalveluiden 
edelläkävijöinä ja suunnannäyttäjinä, ja tästä yhtenä esimerkkinä ovat aivan uudelle tasolle nostetut, uudet 
digitaaliset liikuntapalvelumme.

Digitaaliset palvelut ovat nykypäivää ja haluamme taas olla etulinjassa tarjoamassa niitä teille.
Helmikuussa lanseeraamme turvalliset ja kiehtovat sykeohjatut pyörätunnit sekä iWall- peliseinän.  
Peliseinä toimii huippukivana alkuverryttelynä ihan kaikenikäisille ja tasoisille liikkujille, puhumattakaan 
sen hauskuudesta perheen ja kavereiden kesken. Peliseinän kautta lapset ja nuoret saavat kehittäviä 
liikuntaharjoitteita mielekkäästi.

Boutique-pienryhmissä osallistujat saavat yksilöllisempää ohjausta ja  voivat hyödyntää ohjaajan 
ammattitaitoa syvällisemmin. Pilates, Jooga, Naisten voima sekä Selkä-klubi aloittavat tarjonnan. 

VIP- jäsenyyttä uudistamme 1.2.2020 alkaen kattamaan uutuudet.  
Samalla selkiytämme VIP -liikkujan edut.

1. vuosi
Tervetuloa VIP-liikkujaksi -paketti 
Tecnogymin Mywellness Cloud sovellus 
Inbody-kehonkoostumus vuosikortti (12 krt) 75 € (norm.99 €)
Rentoutuskellunta 39 € (norm.55 €) 
Boutigue-tunnit VIP-hinnoilla
Vaihtuvat VIP-edut, esim. tuotteista

VIP-edut 2. vuodesta alkaen
Mahdollisuus laittaa kortti lepäämään 1 kk/v
5 krt/v rentoutustuoli tai solarium tai Hygio-kaappi maksuttomasti
Fysioterapia tai PT-valmennus 1 h, 64 € (norm. 68 €)
First Beat-hyvinvointianalyysi 120 € (norm. 165 €)



Hinnat 1.2.2020 alkaen
VIP-jäsenyys 49 €/kk
VIP Prime-jäsenyys 99 €/kk
 - VIP-jäsenyys + PT-sekä Inbody kerran kuukaudessa

Kaikilla VIP-liikkujilla on mahdollisuus maksaa tammikuun aikana jäsenyyttään vuoden loppuun  
asti vanhalla hinnalla. Ota tällöin yhteyttä vastaanottoon. Muutoin hinta päivittyy seuraavassa  
laskutuksessasi.
  
Siirrymme sähköiseen laskutukseen, mutta voit edelleen maksaa laskun myös liikuntakeskuksella.
VIP-jäsenenä voit jatkossa ostaa tuotteita ja palveluita myös koostettuna yhdelle laskulle.

Tulossa kevään aikana: 

Verkkokauppamme valikoima täydentyy ja voit maksaa VIP-jäsenyyden myös sitä kautta.

Tulossa on myös osallistujamääriltä rajattuihin tunteihin nettiajanvaraus samoin kuin se on jo  
käytössä fysioterapiapalveluihin. Pyrimme näin varmistamaan mahdollisimman mutkattoman ja  
helpon asioinnin kanssamme ja säästämään energian tärkeimpään: liikuntanautintoon ja  
hyvinvointisi lisäämiseen.

Mahtavaa saada jakaa kanssanne tulevaisuus!

Minna Penttilä
Toimitusjohtaja 
Kutomon Fysioterapia ja Liikuntakeskus Oy


