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Bli medlem idag! 
Från 1800:-/år
(Vilket blir 150:-/månad)



KONCEPTET
ZIVA ELITE PERSONAL TRAINING CENTRE:s koncept är unikt och bygger på att vi erbjuder våra medlemmar 
specialdesignade faciliteter för egenträning, eller med en personlig tränare som använder den senaste 
utrustningen i en högmotiverande miljö. I vårt maskinutbud kommer du att finna; kardiomaskiner, styrke-
träningsmaskiner, fria vikter, kettlebells, medicinbollar, funktionsutrustning och mycket mer därtill. 
 
Anläggningen är öppen för alla från 10 år (medlemmar under 18 år måste träna i sällskap med vuxen, 
alternativt med en personlig tränare.) De flexibla öppettiderna erbjuder dig massor med tid för träning i 
en fantastisk anläggning och miljö med bästa service. Målsättningen för oss på ZIVA ELITE PERSONAL 
TRAINING CENTRE är att erbjuda en träningsupplevelse som motiverar och inspirerar dig till att nå dina mål.
 
Hos oss kommer du att kunna anlita ett stort antal specialister. Vi erbjuder tjänster av personliga trä-
nare, dietister, fysioterapeuter, osteopater och massörer (se separat prislista). ZIVA ELITE PERSONAL  
TRAINING CENTRE är en premiumanläggning vilket gör att vi bestämt oss för att arbeta enbart med de finaste  
maskinerna, de bästa tillbehören och de mest kända klädmärkena som träningsvärlden kan erbjuda.
 
För att uppfylla gymbesökarnas allt högre krav, vill vi att vårt koncept skall vara stilunikt, kostnadseffektivt 
och utgöra en social samlingspunkt. Det betyder bland annat att vi kan anpassa medlemskapet hos oss, 
till det träningsupplägg du har valt på en annan anläggning och därför kan behålla. 
 
Vi erbjuder också medlemmarna mesta möjliga flexibilitet med generösa öppettider till anläggningen och 
bemannad reception mellan 16-20, måndag till fredag.

DÄRFÖR SKALL DU VÄLJA ZIVA ELITE PERSONAL TRAINING CENTRE
Målsättningen för oss på ZIVA ELITE PERSONAL TRAINING CENTRE är att tillhandahålla det 
allra bästa inom hälsoträning, fitness, rehab och positiv livsstilsförändring. Du skall kunna  
komma till oss som idrottare på amatör- eller elitnivå, gravid, företagsledare eller artist – det 
spelar ingen roll. Det kan vara ett helt idrottslag, eller du som vill gå ner i vikt, bygga muskler,  
eller du som bara vill träna bort smärta, exempelvis ryggont, en knäskada, axelskada eller  
något annat. ZIVA ELITE PERSONAL TRAINING CENTRE erbjuder allt vad du behöver, under 
ett och samma tak, för att nå de resultat du vill och förtjänar.
 
Du måste inte som medlem, välja att träna med personlig tränare. Du väljer själv vad du behöver 
för att utvecklas i din träning. Konceptet bygger på att alla är välkomna. Du kan träna själv, 
med familjen eller kompisar. Du kan låta dig inspireras av hur våra PT:s arbetar eller bara ta en  
proteindrink och softa till musiken. Hela poängen med att vara en del av ZIVA ELITE PERSONAL 
TRAINING CENTRE är att du kommer att fyllas av positiv energi. Detta kommer att få dig att må 
bra – och det kommer att synas.

HÄR FINNS VI
Vi finns i hjärtat av Sisjö Handelsområde – i Sisjö Centrum. Ett expanderande handelsområde i 
södra Göteborg, fullt med affärer och alltid fri parkering.

Till vänster ser ni också några bilder från vår träningsanläggning i Shanghai.



MEDLEMSKAP
Det första ZIVA ELITE PERSONAL TRAINING CENTRE öppnar sommaren 2017. Grundstenarna 
i vårt koncept är kvalité och flexibilitet. Vi erbjuder medlemskap som passar alla från 10 års 
ålder och alla typer av människor. Medlemsavgiften är från 1800:-/ år, alltså 150 kr per månad. 
Våra flexibla öppettider gör att du kan utnyttja anläggningen när som helst mellan 07:00 och 
22:00, måndag till söndag. 
 
Du kommer att kunna använda dig av de bästa personliga tränare, kostrådgivare, massörer, 
fysioterapeuter, osteopater och sportcoacher som Göteborg, Stockholm och Malmö har att 
erbjuda.

1500m2 Gym, Funktionell Träning, Styrketräning, Konditionsträning,
Personlig Träning, Dietist, Sjukgymnastik, Osteopati, Massage med mera. 

Bronsmedlem
1800 kr/ år
Eller 199:-/ månad
Uppläggn. avgift 200:-

Silvermedlem
2050 kr/ år
Eller 200:-/ månad
Uppläggn. avgift 200:-

Guldmedlem
2280 kr/ år
Eller 220:-/ månad
Uppläggn. avgift 200:-

Familjekort Bonus 
4750:-

(Eller 540:-/månad)

Familjekortet kan beställas av Guld- och 
Silvermedlemmar och gäller för upp 

till 4 familjemedlemmar

Dela upplevelsen 
med familjen eller 
med dina nära och 
kära. Investera i 
Familjekortet.

Familjekortet är ett kort där Guld- 
och Silver medlemmar kan ha upp 
till fyra familjemedlemmar som
tränar samtidigt eller var för sig.

Läs mer på vår hemsida.

PRISLISTA MEDLEMMAR & FAMILJ

Bli medlem idag! 
Från 1800:-/år
(Vilket blir 150:-/månad) Priser mot företag är

exkl. moms

Plus uppläggn avg. 200:-/ medlem



PERSONLIG TRÄNING
Kvalitén på Personlig Träning har rasat de senaste åren på gym och idrottsanläggningar runt om 
I landet. För att ta tillbaks kvalitén och trovärdigheten till Personlig Träning kommer ZIVA ELITE 
PERSONAL TRAINING CENTRE etablera anläggningar i Stockholm, Göteborg och Malmö där 
vi samlar de bästa tränarna i varje stad, alla under ett tak. Var och en av våra tränare är hand-
plockade och har genomgått en intensiv valprocess för att försäkra oss och våra medlemmar, 
att vi har rätt nivå av expertis, energi och utbildning för att nå den standard som vi strävar efter. 
Detta försäkrar att nivån av kundtjänst, kundupplevelse och positiva resultat levereras bortom 
våra medlemmar och kunders förväntan.
 
Våra Personliga Tränare och Idrottscoacher är extremt passionerade i sitt engagemang för att 
bidra till att våra klienter och medlemmar skall nå sina mål.

PRISLISTA PT

Guru PT
3 tim  4.900:-
6 tim  8.500:-
12 tim 15.900:-
18 tim 19.900:-
30 tim 29.900:-

Master PT
3 tim    4.500:-
6 tim    7.400:-
12 tim  13.500:-
18 tim  16.900:-
30 tim  26.500:-

Advanced PT
3 tim    3.350:-
6 tim    5.900:-
12 tim   10.750:-
18 tim  13.900:-
30 tim  21.500:-

HYRA IN SIG HOS OSS
En stor del av vårt koncept består i att tillhandahålla pro-
fessionell hjälp inom alla områden för dig. Därför har vi valt 
ett koncept där aktörer inom olika områden kan hyra in sig 
som egna företagare i olika former. Är du intresserad av att 
förlägga din verksamhet hos oss och erbjuda dina tjänster 
till våra gäster – kontakta oss.

HYRA FÖR PERSONLIGA TRÄNARE
Vi erbjuder tre olika paket:

Paket 1
Dagtid: 07:00 – 15:00 Måndag – Fredag: 4 000 kr
250 Visitkort
2 Arbetströjor
Gratis medlemskap
Profil på hemsidan och markandsföring
Samborabatt

Paket 2
Dagtid: 07.00 – 15.00 Måndag – Söndag: 6 000 kr
Samma som paket 1 plus:
Polar hjärtmonitor
Kaliper och blodtrycks-
mätare samt bokförings-
rådgivning.

Paket 3
Obegränsad tillgång: 8 000 kr
Samma som paket 2 plus:
Enkel webb-plattform (WP)

HYRA FÖR SPORT/ IDROTTSLAG
Idrottslag som vill hyra plats dagligen har några olika alternativ.

För längre perioder som exempelvis säsongskort eller årskort, 
vänligen kontakta vår kundservice via telefon eller mail som 
hjälper er vidare med er förfrågan.

HYRA FÖR UTBILDNING/ KONFERENS
Vi debiterar en fast avgift om 3000 kr per dag vilket inkluderar 
tillgång till gymmet, omklädningsrum, konferenslokal för 50 per-
soner i klassrumssittning eller 100 i konferenssittning. Bord och 
stolar finns på plats. 

Alla priser på denna sida är exklusive moms

Alternativ 2
10 sessioner: 
1 750 kr/ tillfälle

Alternativ 3
20 sessioner: 
1 500 kr/ tillfälle

Alternativ 1
1 Dag: 2 000 kr

Priser mot företag är
exkl. moms



ELITE PERSONAL TRAINING CENTRE
Sisjö Centrum, 436 32 Askim 

Öppettider: Måndag - Söndag 07:00 - 22:00

eliteptcentre.se
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På ZIVA ELITE PERSONAL TRAINING CENTRE utbildar vi även Personliga 
Tränare. Det innebär att vi utbildar och legitimerar PT:s som sedan verkar 
på anläggningar runt om i landet. Det är en av anledningarna till att allt vi 
gör och erbjuder måste hålla premiumkvalitet. 

Den samlade kompetensen på vår anläggning används både för de allra 
bästa som sedan skall leva på sitt yrke och vardagsbesökarna. För dig 
innebär det att du tränar i en förstklassig miljö, tillsammans med alla  
sorters gymbesökare.

Hjärligt välkommen!


