
WIRTUALNY TRENING JUŻ W PONAD 100 KLUBACH                  
W POLSCE! NIE ZWLEKAJ, DOŁĄCZ DO NAS JESZCZE 

DZIŚ! MASZ 60 DNI GRATIS ! 

TYLKO 1 KLUB Z TYM PROGRAMEM W PROMIENIU 1.5 KM 

Drogi właścicielu klubu, Sieci Fitness, Siłowni,  

zapraszamy Cię do zapoznania z innowacyjnym i nieszablonowym programem, jakim jest 
Wirtualny Trening Override Fitness.  

Wyróżnij się na rynku, dołącz do grona ponad 100 klubów w Polsce                  
i zwiększ sprzedaż karnetów rocznych nawet o 50%! 

Przedstawiamy najnowszą ofertę na rynku fitness pod nazwą "Wirtualny Trening" HIIT 
Override Fitness. Program ten odbiega od standardowej formy zajęć w klubach - umożliwia 
ich przeprowadzenie bez fizycznej obecności trenera.  

Co wyróżnia HIIT Override Fitness wśród innych dostępnych rozwiązań na rynku? 

✓ Niskie koszty organizacji zajęć.  
✓ Możliwość kilkukrotnego powtórzenia treningu w ciągu dnia.  
✓ Wypełnienie grafiku dni oraz pustych godzin, zwiększenie rotacji klientów, bez 

konieczności zatrudniania kolejnych instruktorów.  
✓ Przyciągnięcie nowych klientów ciekawą i oryginalną ofertą.  
✓ Organizacja "Happy hours" - trening HIIT OVERRIDE FITNESS w określone dni za 

pół ceny lub za darmo.  
✓ Zwiększenie sprzedaży karnetów nawet o 50%. 

PLAY

https://youtu.be/5aytzreWGvo
https://youtu.be/5aytzreWGvo
http://www.overridefilm.com


Wielu właścicieli KLUBÓW udostępnia wirtualny 
trening przez pierwsze    60 dni gratis,  pozyskując 

dzięki temu STAŁYCH KLIENTÓW. 

 

OVERRIDE FITNESS NR 1 
HIIT W POLSCE - Trening 
przyciągający dziesiątki 
fanów do Klubu Fitness 

Umożliwiamy Wam udostępnianie swoim klientom na 
monitorach  klubowych jednego  z najbardziej 
zwariowanych programów HIIT w Polsce i Europie.   

Override Fitness to 3-miesięczny program  z rozpiską online 
- obejmującą łącznie 90 dni. Trening umożliwia uzyskanie  
zakładanych efektów do 4 razy szybciej od innych  
programów HIIT dostępnych w Polsce, zastępując 
popularne treningi cardio oraz inne, przynoszące powolne 
zmiany sylwetki.  

Rezultaty, które inne programy 
umożliwiają osiągnąć w trakcie 
12 miesięcy, z Override Fitness 
widoczne są już po 3 miesiącach! 

Dotychczas trening Override znany był jako trening online -  
ćwicz sam w domu. Jednak ze względu na bardzo szybkie       
i zaskakujące efekty na ciele, Override Fitness od pewnego 
czasu zastępuje wiele innych popularnych programów typu 
cardio, prowadzonych w klubach np. tabatę, treningi na 
pośladki, toning brzucha, uda.  

Override Fitness przede wszystkim wykorzystywany jest       
w celu odchudzania i uzyskania atletycznego wyglądu talii.   

Ogromne zainteresowanie i wzrastająca popularność wśród 
klientów w kilku regionach Polski spowodowały, że 
postanowiliśmy zrewolucjonizować rynek fitness, 
udostępniając klubom Override Fitness w formie wirtualnej.  

EFEKTY WIDOCZNE JUŻ PO 
PIERWSZYM TYGODNIU 

WIRTUALNEGO TRENINGU

http://www.overridefilm.com


WZBOGAĆ SWOJĄ OFERTĘ EFEKTYWNYM PROGRAMEM, 
DZIĘKI KTÓREMU REZULTATY TRENINGU BĘDĄ WIDOCZNE 

JUŻ PO UPŁYWIE TYGODNIA! 

Od stycznia 2018 roku Totalne Szaleństwo Polska (Facebook), postanowiło  rozszerzyć swoją 
ofertę i udostępnić  Override Fitness  w formie wirtualnego treningu grupowego do 
trenowania w salach fitness przed monitorem lub wyświetlaczem, przy pełnej oprawie 
muzycznej.   

"Basia zrzuciła 15 kg w 65 dni  na sali fitness w Puławach z  programem Override fitness!" 

TWOJA SALA FITNESS EKSPLODUJE 
ENERGIĄ 

Bez pomocy Instruktora  
Po prostu włączasz Override Fitness, a grupa od samego początku sama trenuje przez  40-60 
minut!  Największą zaletą tego treningu jest ogromna motywacja ze strony prowadzącego na 
filmach, której nie da się  w żaden sposób powtórzyć  przez innego instruktora. Dodatkowo 
treningi motywuje niesamowita energia oraz jakość muzyki fitness. Program dostępny jest 
dwóch wersjach językowych: angielskim i polskim. Dzięki temu możliwe będzie dotarcie do  
klientów anglojęzycznych np. zagranicznych studentów.  



NIESAMOWITA MOTYWACJA W GRUPIE DO 
SAMEGO KOŃCA TRENINGU OVERRIDE 
PODŁOGA TWOJEJ SALI ZAMIENI SIĘ 

W BASEN SPALONEGO TŁUSZCZU ! 

Intensywność treningu, a także nieobecność instruktora na sali powoduje jeszcze większą 
motywację wśród teamu. Wszystko to stwarza niesamowitą i eksplozyjną atmosferę podczas 
treningu w grupie. Takie odejście od standardu i innowacyjność pomysłu  pozytywnie 
zaskoczyło  już wiele klubów w Polsce, a skuteczność i efektywność treningu powoduje, że 
podłoga w sali fitness staje się po prostu mokra od topiącego z ciała tłuszczu.  

ZAPŁACIMY CI 50 zł ZA WIDOCZNE 
WYNIKI U TWOJEGO KLIENTA! 

PLAN JEDZENIA w połączeniu z filmami 
Override Fitness szokuje klientów oraz  
nokautuje konkurencję już w pierwszym 
tygodniu.  



Dieta i odchudzanie nie muszą być wcale 
drogie, dlatego wychodząc na przeciw 
potrzebom twoich klientów, proponujemy 
połączenie wirtualnych treningów Override 
Fitness z przystępnym cenowo Planem 
Jedzenia  Override System. Takie 
kompleksowe podejście umożliwi uzyskanie 
widocznych zmian w wyglądzie trenującego 
już po kilku dniach. Czy wyobrażasz sobie 
reakcję, kiedy  twój klient zobaczy ogromną 
różnicę na swoim ciele już podczas 
pierwszego tygodnia treningu? 

Nie tylko zrozumie, że podjął słuszną 
decyzję, ale również przyprowadzi kilku nowych klientów, a przecież to właśnie rekomendacja 
od innej osoby jest jedną z najsilniejszych motywacji do działania.  

Skuteczność połączenia treningu wirtualnego Override z Planem Jedzenia jest bardzo wysoka 
i pozwala na zrzucenie od 3- 6.5 kg tkanki tłuszczowej w ciągu kilku dni. Pierwsze efekty są  
widoczne już po 4 dniach! Program jest tak skuteczny, że osiągamy niemal 100% satysfakcji 
wśród klientów, a większość trenujących na zawsze żegna się ze swoją poprzednią wagą.  

30% ZYSKÓW ZE SPRZEDANEGO  
PLANU JEDZENIA OVERRIDE SYSTEM 
ZOSTAJE W TWOIM KLUBIE ! 
Za każdego klienta, który wykupi nasz PLAN JEDZENIA OVERRIDE SYSTEM, 

zapłacimy Ci minimum 50 zł. Koszt Planu Jedzenia wynosi jedyne 150 zł.          
To najniższa opłata za plan żywieniowy w Polsce.   



UTRATA NAWET 15 KG W 60 DNI 

Pomoc online live video przez 17 tygodni przy Planie Jedzenia 
Override System dla każdego klienta. 

W przeciwieństwie do innych programów dietetycznych w Polsce oraz oferty konkurencji nie 
utożsamiamy ceny z wysoką skutecznością naszego programu zmieniającego wygląd osób 
trenujących - zapewniamy niski koszt PLANU JEDZENIA OVERRIDE SYSTEM.  

Troszczymy się o twojego klienta od początku treningów, aż  do osiągnięcia zadowalających 
efektów.  

Zalety Planu Jedzenia Override System: 

✓ 17-tygodniowa troska o klienta, 

✓ 75% niższe koszty od konkurencji.  

✓ 4 razy szybsze wyniki na ciele 

✓ Super obsługa klienta 

✓ Zero zobowiązań bądź umów z klientem 

✓ 100 satysfakcji klienta i grupy 

GOTOWY NA SPRÓBOWANIE ? 
Nam zabierze tylko 2 godziny aby podłączyć twój klub online, do 
odtwarzacza treningów Override Fitness. 

BEZ ŻADNYCH KOSZTÓW MANIPULACYJNYCH 
Jeszcze w tym samym tygodniu twój klub może rozpocząć wirtualny trening Override Fitness 
dla swoich klientów. Nie pobierzemy przy tym żadnych kosztów manipulacyjnych, instalacje, 
bądź spędzony czas na pomoc przy podłączeniu was do systemu przed lub po instalacji. Nie 
potrzebujemy również żadnej biurokaracyjnej procedury lub opłat z tym związanych.   

Jeżeli jesteś gotowy na sprobowanie to jedyne co musisz zrobić to: 

 Upewnić się że posiadasz: 

✓ Stałe łącze internetowe minimum 2MB/s 

✓ Podłączony monitor  lub projektor z głośnikami w sali fitness do odtwarzania 
treningów. (Zalecamy minimum 42 cale monitor)  

✓ Odpisać do nas na email overridefilm@gmail.com bądź  wysłać wiadomość przez 
facebook https://www.facebook.com/overridefitnesspolska/. Napisz: “ Prubuje gratis”  

mailto:overridefilm@gmail.com
https://www.facebook.com/overridefitnesspolska/


KOSZTY 
Nie ma kosztów związanych podłączeniem do systemu. 

Opłaty za subskrypcję do systemu po 30 dniach :   

✓ Pierwsze 60 Dni Gratis  

✓ Po 60 dniach miesięczna subskrypcja 150 zł przez 12 miesięcy 
( bez zobowiązań lub umowy) 

✓ Po 1 roku miesięczna subskrypcja to 195 zł ( bez zobowiązań 
lub umowy)  

ZYSKI 
✓ Minimum 50 zł od sprzedaży planu Jedzenia dla klienta 

✓ Natychmiastowa wypłata dla klubu 

✓ Bezlimitowe odtwarzanie treningu override w klubie na monitorach 

✓ Gwarantowana cena przez cały rok 

Kontakt: Biuro Override Fitness 

0044 7561 855 560 

Override Fitness Polska  

Wielka Brytania


