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Hvad gør I, for at gøre butikken interessant for kunderne?
Vi gør os selv synlige i form af
fjernsynet, den lokale avis, vores
Ikast, uddeling af flyers.
Hvordan skiller I jer ud (i
forhold til konkurrenterne)?
Vi kan tilbyde vores medlemmer sprit nye styrketrænings
maskiner, stort udvalg af cardio
maskiner, crossfit område, en
stor bike sal samt holdsal til
mange forskellige holdtyper
som henvender til alle vores
medlemmer. F.eks yoga, pilates,
puls/styrke, stram op, cirkeltræning, kettlecross og bikefit.
Hvad er historien bag butikken?
I 2005 åbnede vi vores første

fitnesscenter i København med
henblik på at udfordre det
dyre danske fitnessmarked på
både pris, kvalitet, effektivitet
og udvalg. Fitness World var
de første til at eliminere den
lange bindingsperiode på seks
måneder, som var standarden
i Danmark. Det blev hurtigt
klart, at modellen var populær
hos danskerne, hvilket førte til,
at vi åbnede mange flere fitnesscentre de kommende år.
I dag, mere end 10 år senere,
har vi over 150 centre i Danmark og beskæftiger i omegnen
af 3.500 holdinstruktører, personlige trænere, kostvejledere
og centermedarbejdere. De
sørger for, at næsten en halv
million danskere, hver eneste
dag kan træne og motionere.
Taktikken med at åbne så
mange centre, er uden tvivl en
af de primære årsager til, at
Fitness World i dag er blevet
den absolut mest foretrukne
fitnesskæde i Danmark. Foruden, at der altid ligger et center
i nærheden af, hvor du bor,
arbejder eller opholder dig, så
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gør størrelsen det også muligt
for os at tilbyde et langt bredere
holdudbud, nogle langt federe
faciliteter og en meget længere
række medlemsfordele end
vores konkurrenter
Den bedste oplevelse du har
haft med kunder/i butikken?
De fedeste oplevelser vi har er at
medlemmerne går herfra med
stor tilfredshed og har overskud
til at dele deres træningsoplevelser med personalet. Og f.eks
presset, stresset, forjaget dag og
efter træningen går her fra med
overskud og energi og det er vi
en del af. Vi skaber rammerne
for medlemmer så de følger sig
”hjemme” og afhængig af at
komme Fitness World.
Hvorfor er det vigtigt at bakke
op om det, der sker i Ikast/
Vores Ikast?
Det er vigtigt at vi er del af
lokal samfundet i Ikast, så vi
er med at gøre Ikast til en stæk
by. Og det er vi ikke tvivl om at
Fitness World oser af styrke ud
til vores medlemmer fordi vi er
Danmarks største kæde.

Mette Back (t.v.) og Sevim Genc er
henholdsvis centerleder og assisterende
centerleder i Fitness World
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