
Tervetuloa tutustumaan veloituksetta Esportiin, Espoon Suunta ry:n jäsenet ja perheen-
jäsenet!

Esportissa on koko Espoon Suunta ry:n perheelle avoimet ovet 26.1.-8.2.2015. Saat tulla veloituksetta 
tutustumaan haluamasi toimipisteen kuntosalille tai valitsemallesi ryhmäliikuntatunnille yhden ker-
ran näiden kahden viikon aikana! Tutustumismahdollisuus on osoitettu kaikille Espoon Suunta ry-
perheeseen kuuluville. Yksi käyntikerta/ toimipiste/ henkilö (saat samalla kerralla tutustua halutessasi 
sekä kuntosalille että ryhmäliikuntatunnille). Saat tutustua kerran jokaiselle toimipisteelle. Ilmainen 
tutustumismahdollisuus myös Esport Centerin mailapeleihin (tennis/sulkapallo/squash). Tutustuminen 
1h mailapeli-vuorolle. Saat vastaanotosta tarvittaessa mailan tuntia varten lainaksi.

Saavu Esportin vastaanottopisteelle, sano koodisana “Espoon Suunta” ja pääset tutustumaan Esportiin 
veloituksetta (toimipisteiden sijainnit ja lisätietoja eri liikuntamahdollisuuksista saat 
osoitteesta www.esport.fi). Valikoimasta löytyy mm. kuntosaleja, sisäjuoksurata, laaja valikoima 
ryhmäliikuntatunteja sekä mailapelejä.

Paikkoja ryhmäliikuntatunneille on rajoitetusti (paikkaa ei voi varata etukäteen), saavuthan siis 
ajoissa paikalle! Mailapeleihin tutustut arkisin klo 7-15.30 alkavilla vuoroilla ja la-su kaikkina 
aikoina (vuorovaraukset halutessasi etukäteen Esport Centerin vastaanottoon). Muihin 
liikuntamuotoihin tutustut Esportin aukioloaikojen mukaan. Arenan ikäraja on 14v., lisätietoja 
vastaanotosta.

26.1.-8.2.2015

Vapaa pääsy koskee vain Mbarin työntekijöitä. Lämpimästi tervetuloa tutustumaan!

TUTUSTU ESPORTIIN

Esport Center
Koivu-Mankkaan tie 3
puh. (09) 5024 700

Esport ratiopharm Arena
Koivu-Mankkaan tie 5
puh. (09) 5024 7070

Espoon Suunta ry:n edut ovat voimassa 
tutustumisviikkojen ajan:
•	 Fitness Card 12kk määräaikaiseen sopimukseen 

2kk:n treenit kaupan päälle + ilmainen liittyminen!
•	 Arena Card 6kk määräaikaiseen korttiin 2kk:n treenit 

kaupan päälle + ilmainen liittyminen!
•	 Arena 10-korttiin 2 kertaa kaupan päälle, eli 12 

kertaa 10 kerran hinnalla!

Tarjoukset ovat voimassa jäsenille + heidän 
perheilleen tutustumisviikkojen ajan koodilla 
”Espoon Suunta”.

Lisätietoja eri sopimustyypeistä saat osoitteesta 
www.esport.fi

Kysy asiakasnevojiltamme lisää myös 
muista kampanjaeduista!

Tällä kupongilla/mainitsemalla kassalla seurasi nimen saat -25% alennuksen 
Esport Centerin ja Helsingin shopeista.  Voimassa vain tutustumisviikkojen ajan.

Tarjous lasketaan edullisimmasta tuotteesta.
Ei voi yhdistää muihin etuihin tai alennuksiin.

ETU SHOPISTA ETU SHOPISTA
Tällä kupongilla/mainitsemalla kassalla seurasi nimen saat -25% alennuksen 

Esport Centerin ja Helsingin shopeista.  Voimassa vain tutustumisviikkojen ajan.
Tarjous lasketaan edullisimmasta tuotteesta.

Ei voi yhdistää muihin etuihin tai alennuksiin.


