
Fitness Hut to sieć klubów fitness w Portugalii, 

która zaczęła swoją ekspansję od trzech placówek 

(Amoreiras w Lizbonie oraz klubów w Cascais i 

Porto), czwartą otworzyła w Saldanha w Lizbonie i 

planuje uruchomienie kolejnych. Fitness Hut szuka 

pomysłu na zapewnienie najwyższej jakości tanich 

siłowni, eliminując usługi dodatkowe, które nie 

zawsze są wymagane przez członków, jednocześnie 

utrzymując stałą jakość, koncentrując się w pełni na 

ćwiczeniach.

WYZWANIE

Sieć chciała wyposażyć swoje kluby w najlepsze 

dostępne rozwiązania technologiczne w celu 

zaproponowania swoim klientom bardziej 

inspirującego środowiska do ćwiczeń przy 

wykorzystaniu nowoczesnych monitorów i technologii 

projekcyjnej. Ponadto Fitness Hut zależało na 

utrzymaniu ścisłej kontroli nad budżetem, ponieważ 

otwarcie siłowni pociąga za sobą rozmaite wydatki. 

„Wyposażenie sieci siłowni w dobrej jakości sprzęt 

stanowi znaczącą część budżetu. Nasz projekt został 

dobrze przemyślany, tak aby zarządzać nim w jak 

najlepszy sposób w ramach dostępnego budżetu.” 

– powiedział Andrew Groen, Development Manager 

w Fitness Hut.

ROZWIĄZANIE NEC

Proces rozpoczął się od analizy rozwiązań 

technologicznych dostępnych na rynku, co w 

rezultacie doprowadziło do propozycji firmy Liscic, 

oficjalnego dystrybutora NEC w Portugalii i do 

rozwiązania oferowanego przez Newrent, która jest 

jedną z pierwszych portugalskich firm zajmujących 

się leasingiem sprzętu IT.

Partnerstwo to pozwoliło Fitness Hut na pozyskanie 

wszystkich środków niezbędnych do uruchomienia 

pierwszego klubu w Amoreiras w Lizbonie. 

Wybierając leasing sprzętu, Fitness Hut jest w stanie 

dokładnie zaplanować ten wydatek, bez martwienia 

się innymi nieoczekiwanymi kosztami wymaganymi 

przy utrzymaniu sprzętu, ponieważ cała obsługa 

techniczna jest zapewniona leasingobiorcy w okresie 

obowiązywania umowy.

Fitness Hut wyposażył pierwsze kluby w trzy 

projektory (NEC M420X), dwa do stworzenia 

innowacyjnego systemu symulującego różne 

środowiska, jak na przykład Tour de France, 

a jeden do wyświetlania obrazów o tematyce 

sportowej. Ponadto, zainstalowano kilka monitorów 
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Fitness Hut znalazła efektywne rozwiązanie AV dla swojej sieci 

klubów fitness poprzez leasing monitorów i projektorów NEC, aby 

dostarczyć swoim klientom nowoczesne środowisko do ćwiczeń.



wielkoformatowych, w tym NEC MultiSync® V422 i 

NEC MultiSync® V461. Część umieszczono w strefie 

wejściowej, ułatwiając autoryzację wchodzących 

użytkowników, natomiast pozostałe znajdują się w 

poczekalni i sali, służąc do wyświetlania klipów o 

tematyce sportowej, muzyki, aktualności, itp.

EFEKT

„Pierwsze miesiące funkcjonowania naszego klubu 

w Amoreiras były wielkim sukcesem. Rozwiązanie 

oferowane przez Liscic pozwala nam uzyskać dostęp 

do zaawansowanych technologii w ramach umów 

leasingowych, dzięki czemu możemy zaproponować 

naszym klientom jakość, na którą zasługują, i do 

której dążymy w naszej działalności.” – twierdzi 

Andrew Groen.

Sieć Fitness Hut planuje otwarcie kolejnych klubów 

w najbliższej przyszłości. Wzmocnią one jeszcze 

bardziej współpracę pomiędzy siecią a firmą Liscic, 

dystrybutorem NEC.

“Oprócz siłowni, które planujemy otworzyć pod 

koniec lata tego roku, chcielibyśmy poszerzyć 

naszą sieć o kolejne sześć placówek. Liscic, 

który oczywiście nadal będzie naszym dostawcą 

posiada wszystko, czego potrzebujemy, wspaniałą 

technologię i doskonałe warunki poprzez Newrent. 

Ponadto oferuje świetną obsługę techniczną, ciągłą 

gotowość do rozwiązywana naszych problemów, 

więc z dużym optymizmem patrzymy na przyszłość 

naszej współpracy.” – podsumowuje dyrektor.
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MIEJSCE INSTALACJI WYPOSAŻENIE I KORZYŚCI

BRANŻA

Sport i rozrywka

INFORMACJE O KLIENCIE

Fitness Hut, http://www.fitnesshut.pt/

LOKALIZACJA GEOGRAFICZNA

LIZBONA:  Amoreiras, Odivelas, Arco do Cego, Cascais

PORTO: Trindade

DATY REALIZACJI

Amoreiras w 2011; Arco do Cego, Trindade i 

Cascais w 2012; Odivelas w 2013

PARTNER INSTALACYJNY

NEWRENT 

http://www.newrent.pt/newrent/homepage.asp

M420X

MultiSync® V422

MultiSync® V461 


