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Medicover przejmuje McFIT
Polska i rozszerza sieć fitness
do ponad 100 klubów
2022-05-17

Medicover sfinalizował przejęcie 14 najnowocześniejszych
klubów fitness prowadzonych w Polsce przez McFIT, wiodącą
europejską sieć fitness należącą do RSG Group. McFIT
Polska, obecny w 10 największych miastach, jest częścią
największej w Europie społeczności fitness oferującej unikalne
doświadczenia treningowe, które przyciągają tysiące
bywalców siłowni do jej klubów numer 1 w Europie. Po
przejęciu posiadacze pakietów sportowych Medicover Sport
będą mogli wkrótce korzystać z polskich siłowni McFIT, by
cieszyć się ich wyjątkowym wystrojem, wiodącymi
rozwiązaniami technologicznymi oraz dedykowanymi
trenerami personalnymi.
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McFIT Polska jest obecny w największych miastach Polski – Warszawie (4
kluby), Wrocławiu (2 kluby), Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Gdyni,
Białymstoku, Bydgoszczy i Szczecinie. Znane ze swej wyjątkowości siłownie
McFIT oferują jedyny w swoim rodzaju design, dostęp do nowoczesnych
rozwiązań technologicznych oraz cenione na całym świecie zajęcia i programy
treningowe.

Sieć klubów fitness McFIT należy do RSG Group, globalnego lidera w branży
fitness, obsługującego łącznie 6,4 miliona klientów. Firma działa w 48 krajach,
ma ponad 1000 klubów i zatrudnia 41 tysięcy pracowników. Studia McFIT
przyjmują klientów w Niemczech, Hiszpanii, Austrii, Polsce i we Włoszech. W
Europie McFIT jest obecny na rynku usług fitness z  268 lokalizacjami. McFIT
otworzył swój pierwszy klub fitness w Polsce w 2014 roku przy prestiżowej ulicy
Nowy Świat w Warszawie. Po ośmiu latach zarządzania, które wyniosło McFIT
do najbardziej lubianej marki fitness wśród polskich bywalców siłowni, RSG
Group przekazuje własność polskiego oddziału firmie Medicover.

W 2014 roku otworzyliśmy nasz pierwszy klub
McFIT w Warszawie, co stanowiło kolejny ważny
kamień milowy dla RSG Group w Europie. Z
fantastycznym zespołem otworzyliśmy 14
lokalizacji w Polsce i prowadziliśmy je z sukcesem,
z czego jesteśmy bardzo dumni. Przejęcie marki
Gold's Gym sprawiło, że w 2020 roku RSG Group
stała się marką fitness nr 1 na świecie – jednak
zmieniło to również nasze zaangażowanie na
innych rynkach, ze szczególnym uwzględnieniem
Ameryki Północnej. Dlatego bardzo się cieszymy,
że znaleźliśmy w Medicover idealnego partnera
biznesowego, który rozumie zasady rynkowe,
wywodzi się z branży i nadal będzie profesjonalnie
i sumiennie prowadził kluby McFIT w Polsce –
razem z całym naszym zespołem i kadrą
zarządzającą. Oczywiście dotychczasowi klienci
sieci będą mogli nadal korzystać z siłowni i klubów
fitness McFIT
– mówi Vito Scavo, Dyrektor Operacyjny, RSG Group GmbH.



Medicover kontynuuje swoje intensywne inwestycje w segment fitness w
Polsce, zwiększając wielkość swojej sieci siłowni do 106. Wiodący operator
prywatnej opieki zdrowotnej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej cieszy
się na współpracę z polskim zespołem McFIT.

Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że polski oddział tej
wyjątkowej sieci dołączył do rodziny Medicover i
Medicover Sport. To dla nas ważna transakcja, na
którą czekaliśmy, która dodatkowo napędza nasz
dynamiczny rozwój w tym segmencie.
Podziwialiśmy tę sieć, ponieważ jest uważana za
jedną z najlepszych na świecie. Kluby McFIT, ze
swoją społecznością, designem i oddanym
personelem tworzą przyszłość fitnessu jako
istotnego sportu na świecie. Nasi klienci będą mieli
wkrótce możliwość korzystania z tych
doświadczeń, a wszystko to w ramach pakietu
Medicover Sport
– komentuje Artur Białkowski, Dyrektor Zarządzający ds. Usług Biznesowych, Medicover.

W klubach McFIT każdy bywalec siłowni znajdzie coś dla siebie – niezależnie
od tego, czy interesuje go trening obwodowy, funkcjonalny, czy lubi zajęcia
grupowe.

Artur Białkowski dodaje:

Obecnie, aby zmotywować się do regularnych
ćwiczeń, potrzebujemy czegoś więcej niż tylko
treningu na najwyższym poziomie. Potrzebujemy
uważności trenerów, ich doświadczenia z
najnowszymi, skutecznymi i sprawdzonymi
formami treningu oraz doskonałej atmosfery. A
wszystko to w eleganckim i nowocześnie
zaprojektowanym wnętrzu. Jakość McFIT można
porównać z najlepszymi klubami fitness na świecie.
Wierzę, że nasi klienci docenią tę najnowszą
generację treningów.
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