
אנו מברכים את חברי העמותה לקידום הפיזיותרפיה
freefit על הצטרפותכם ל

מי אנחנו?
אפליקצייה מהפכנית המאפשרת לך

חופש בחירה להתאמן ביותר מ
 מועדוני כושר בפריסה ארצית!

ככה עושים היום כושר!

500-



ברוכים הבאים ל"ארץ האפשרויות הבלתי

נגמרות"! כאשר כל המדינה הופכת לרשת

מועדוני כושר אחת גדולה ואתם נהנים

מפריסה רחבה, מגוון עצום, נגישות,

גמישות וחופש בחירה מוחלט!

רק אתם מחליטים ובוחרים

היכן, כמה, מתי ואיך

שנוח לכם להתאמן!

 

איך
זה עובד? האפליקציה מאפשרת 

לכם להתאמן בכל מועדון

שתבחרו במהלך החודש גם

בסופי שבוע, פעם אחת ביום.

www.freefit.co.il נכנסים לאתר

 ובוחרים כל יום מחדש.
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http://freefit.co.il/


מהיום, אין יותר הגבלות! אין התחייבויות! לא צריך להתפשר!

בלחיצה אחת - מתאמנים היכן שרוצים, מתי שרוצים ובלי להחליט מראש!

freefit מאפשרת ל-100,000 חברים, להתאמן בקלות!

 

בכל יום אנחנו בוחרים מתוך מגוון ושפע עצום של מסעדות, בתי קפה, ברים.

לפעמים בא לנו בשר ולפעמים חלבי... לפעמים משהו מתוק ולפעמים מלוח.

אז למה אי אפשר לבחור בין מספר חדרי כושר? בין מספר בריכות?

בין סטודיו לפילאטיס, יוגה, קרוספיט או קיר טיפוס?

בדיוק כמו אפליקציית ההסעדה שלכם!

 

היום אנחנו מזמינים הכל באפליקציה... טיסות, מוניות, מלונות, חניות ותחבורה שיתופית.

אנחנו מגוונים בין ערוצים, סדרות וסרטים... הכל נשלט מהסלולרי עם מבחר חופשי!

אז למה שלא נבחר איזה אימון או פעילות בא לנו לעשות היום, איפה מתי ואיך שבא לנו! 2019 כאן, וזה

הזמן לאפליקציה מבוססת מיקום והעדפה אישית- עם חופש בחירה עצום כשהשליטה בידכם,

נשמע הגיוני, לא?

 

כבר מספר שנים שאפליקציית                מציעה ומאפשרת מסלול "חופשי חודשי" לכושר ולאימון בישראל.

אם עדיין לא שמעת, או משום מה טרם הצטרפת- זו ההזדמנות שלך להיכנס לכושר בקלות!

גם החברה שלך בחרה ב                כמיזם רווחה מקדם בריאות, והצטרפה להסדר-  עכשיו המהפכה נפתחת

גם בפניך!

מבולבלים?
 

freefit

freefit
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במיוחד לחברי העמותה לקידום הפיזותרפיה

 

freefit הורידו את אפליקציית 

ב-google play או 

App Store-ב

 

לאחר רישום ואימות קצרצרים

האפליקציה פעילה לשימוש!

 

בכניסה למועדון הכושר,

יש לפתוח את האפליקציה, לבחור

עיר, לבחור מועדון וללחוץ כניסה.

 

לאחר קבלת אישור כניסה מצוות

הקבלה אתם רשאים להיכנס

ולהינות מהמועדון ושירותיו!

נרשמתם?
מתחילים!

ח
ל.

ט.

מנוי פרימיום פלוס שנתי חופשי חודשי ללא
הגבלה לכניסה למעל 500 מועדונים.

www. f ree f i t . co . i l             f ree f i t            f ree f i t_ i s rae l       03 -3730300

349
במקום

319
 בעלות חודשית של

*תינתן אפשרות למנוי לבני/בנות זוג

https://itunes.apple.com/us/app/freefit/id1084345137?mt=8
https://freefit.co.il/
https://www.instagram.com/freefit_israel/
https://www.facebook.com/Freefit/


עובדים איתנו

חברות
וארגונים בהסדר

מועדוני כושר
ובריכות

סוגי ספורט
ופעילויות

ערים וישובים
ברחבי הארץ

1000
500
200
110

מותגי הכושר
המובילים

לרשימת כל המועדונים לחצו כאן!

https://freefit.co.il/Pages/ClubList/
https://freefit.co.il/Pages/ClubList/

