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Obsah prezentace Fitbox®: 
 
 

• Představení Fitbox® Programu 
• Ochranná známka 
• Vznik Fitbox® Programu  
• Proč jít na Fitbox® 
• FITBOX Academy – školení Fitbox instruktorů 
• Představení totemů Fitbox®  
• Cenová kalkulace 
• Doporučení  
• Fitbox®  program a jeho výjimečnost  
• Kontakt 
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Představení Fitbox® Programu 

• Fitbox®  je nejžhavější a velmi oblíbená novinka v oblasti Fitness. Jedná se o 
skupinové, zábavné a energeticky vysoce účinné cvičení na speciálně upravených 
boxovacích totemech, při kterém ve stejný okamžik klienti nacházejí hudbu, motivaci, 
kondici, zábavu a psychickou uvolněnost. Tento originální program byl vyvinut pro lidi 
každého věku a úrovně zdatnosti.  

• Fitbox®  program kombinuje trénink s mnoha cviky a taktéž využívá měřičů tepové 
frekvence, čímž nabízí cvičencům neopakovatelný způsob cvičení. Společnost GDA 
s.r.o vytvořila Fitbox®  Program s vědomím, že každý z nás má při tréninku jiné 
potřeby a cíle, proto program Fitbox® disponuje lekcemi ve dvou úrovních, proto si 
každý účastník lekce zvolí tu úroveň zdatnosti, které odpovídá jeho individuálním 
fyzickým předpokladům.  

• Fitbox®   smí nabízet pouze autorizovaná centra s označením Fitbox®, kde 
jednotlivé lekce vedou certifikovaní lektoři s licencí Fitbox®. Jen to je pro Vás zárukou 
účinných, bezpečných a kvalitních principů Fitbox® Programu.  

Proč jít na Fitbox® 
 

,,Stanete se součástí toho nejnovějšího trendu v oblasti Fitness.“ 
  

  REDUKCE VÁHY  -  KONDICE  -  PSYCHICKÁ VYROVNANOST  -  KOMPLEXNÍ 
POSÍLENÍ TĚLA NENÁSILNOU FORMOU 

 
REDUKCE VÁHY 
• Fitbox® je ideální aerobní cvičení výrazně napomáhající ke zhubnutí, je určen 

především těm, kteří chtějí pečovat o svoji postavu. Při jedné 50 minutové lekci 
průměrně vydáte 1230 - 3140kJ i více, což je mnohonásobně víc než při klasických 
formách cvičení. Pravidelný Fitbox® trénink Vám pomůže účinně tvarovat a 
zpevňovat Vaši postavu a navíc Vás zcela jistě dostane do kondice a psychické 
pohody. 

KONDICE 
• Fitbox® pomáhá udržet nebo dokonce vylepšit kondici jednoduchým a zábavným 

způsobem. Nejste v kondici? Nevadí, díky Fitbox® programu, kvalifikovaným 
Instruktorům s licencí Fitbox® a návštěvám Fitbox® center budete opět v kondici. A 
to nenásilným a zábavným způsobem a co navíc - za neuvěřitelně krátkou dobu. 
Fitbox® program umožňuje specializovanou přípravu pro všechny druhy 
Sportů, neboť pomocí měřiče tepové frekvence lze simulovat konkrétní     
tréninkovou zátěž. 

 
PSYCHICKÁ VYROVNANOST 
• Fitbox® program  pozitivně ovlivňuje psychiku cvičence. Díky kvalitní pohybové 

aktivitě získáte velmi příjemný pocit sami ze sebe  a ze svého těla. 
 

KOMLEXNÍ POSÍLENÍ TĚLA 
• Fitbox® program vás díky svým přesně dávkovaným a komplexně zaměřeným 

lekcím dokáže dostat do svalové rovnováhy. Což ocení zejména ti, kteří mají 
problémy s bolestí zad a to je téměř 90% dospělé České populace. 
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Ochranná známka 

Fitbox® Program je duševním vlastnictvím Martina Vinklera, kdy ochranná známka(slovní i 
grafická) je registrovaná u Úřadu Průmyslového vlastnictví pod číslem 436630 / 286230 a 
442493 / 291579. Porušení práv ochranné známky je postižitelné dle Trestního zákona a 
spojeno s náhradou škody dle zákona o Ochranných známkách.  

• Používání ochranné známky Fitbox®  se řídí přesnými licenčními pravidly.  
• Fitbox® je ochranná známka Martin Vinklera.  
• Každé Fitbox® centrum musí mít uzavřenou licenční smlouvu se společností GDA.   
• Fitbox® smí nabízet pouze autorizovaná centra, kde jednotlivé lekce vedou Instruktoři 

s licencí Fitbox®.  
• Fitbox® Program lze provozovat pouze s boxovacími totemy zn. FITBOX od 

společnosti GDA s.r.o. jež byly vytvořeny přesně podle požadavků Fitbox®  
Programu.  

• Autorizovaní Instruktoři s licencí Fitbox® budou uvedeni v seznamu Fitbox® 
Instruktorů.  

Vznik Fitbox® Programu 

• Fitbox® Program je velmi mladá aktivita, s kterou v roce 2006 přichází do Východní 
Evropy díky společnosti GDA s.r.o., jež  pociťuje nutnost oživení nabízených služeb 
ve Fitness centrech, ale i Zábavních parcích, Aquaparcích a rekreačních zařízeních. 

• Tento nový, fascinující  a velice účinný skupinový trénink ukazuje nové cesty jak 
zefektivnit program právě v těchto zařízeních.  

• Pro podporu a rozvoj Fitbox® Programu vytvořila společnost GDA s.r.o. kurz zvaný 
trenér s licencí Fitbox®. 

• Od počátku tohoto století tato aktivita nabírá na oblibě a rychle se šíří do ostatních 
vyspělých států. 

FITBOX® ACADEMY 

Fitbox Academie školí jak budoucí, tak i stávající FITBOX Instruktory. Všichni FITBOX 
Instruktoři jsou nadšeni FITBOXem a těší se na každou jejich lekci.  
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Představení totemu FITBOX® BASIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Představení totemu FITBOX® EVOLUTION 
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Cenová kalkulace FITBOX Totemu 
 
Vážený zákazníku, společnost GDA s.r.o.  preferuje osobní jednání, které je pro nás 
velmi důležité k tomu, abychom lépe porozuměli záměrům každého našeho 
zákazníka. Součástí osobního jednání je i video a foto prezentace, které jsou  
nezbytné k představení FITBOX Programu. FITBOX Program nabízí několik 
možných variant a na nejvíce Vám vyhovující se shodneme právě při tomto osobním 
jednání. Děkujeme za pochopení. 
 
Další služby: 
Doplňkový prodej pro Vás, Vaše klienty a trenéry – trika, čepice, ponožky s logem Fitbox®.  

 
 
 

Platební podmínky: 
 
Zálohu, platební podmínky, splátkový kalendář, pronájem, nastavujeme 
individuálně dle požadavků každého klienta. 
 
 
Doporučení 
 
Společnost GDA s.r.o. doporučuje minimální plochu pro 1ks totemu Fitbox® 6-7 m2.  
 
Fitbox® Program a jeho výjimečnost  
 

1. absolutní novinka v branži Fitness 
2. vnáší výrazné oživení do branže Fitness 
3. propracovaný vzdělávací systém  
4. díky propracované metodice, možnost oslovení široké veřejnosti 
5. licence Fitbox Instructor 
6. možnost dalšího vzdělávání 
7. nízká investice 
8. velmi rychlá návratnost 
9. příležitost být mezi prvními a stát se tak průkopníky Fitboxu v České republice 

 
Poznámka: 
 
Díky společnosti GDA, s.r.o. se tato aktivita stává velmi oblíbenou v ČR, kde během 
posledních 6 let vzniklo téměř 150 FITBOX center a bylo vyškoleno přes 600 FITBOX 
Instruktorů. Díky článkům v různých časopisech, veletrzích se FITBOX stává více a 
více žádaným, vrývá se do podvědomí lidí, kteří začínají tuto aktivitu vyhledávat ve 
svých centrech. Proto se staňte i Vy jedním z licencovaných FITBOX center, kdy 
nabídněte klientům novou aktivitu a budete o krok před konkurencí.   
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Mám zájem a chci využít šanci mít licencované FITBOX centrum 
 
Pokud Vás tato fascinující aktivita oslovila a chcete vaše klienty překvapit, dovolte, 
abychom Vám doporučili neváhat a zkontaktovat nás.  

 
 
 
 
 
 
 

Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte nás prosím kontaktovat. 
 
 
 
 
 
 
 
Tento materiál je určen výhradně pro pana(í) ………………………..  za účelem vyhodnocení. 
Jakékoli jiné použití tohoto materiálu nebo jeho části, případně jeho kopírování na jakákoli 
jiná média je podmíněno souhlasem firmy GDA, s.r.o. Veškeré informace uvedené v této 
nabídce jsou považovány za důvěrné. 


