Rovatunkban a 45. Kékszalag Laptop.hu Nagydíj bronz fokozatú szponzorát, az ALL YOU CAN MOVE
Magyarország szolgáltatását mutatjuk be: egy rendkívüli sportbérletet, mellyel Budapesten 207,
vidéken további 55, országos viszonylatban pedig 262 sportlétesítményben lehet nap mint nap
sportolni.
Dr. Mihalik Zsuzsa és Schneider Balázs tulajdonosokkal beszélgettünk az All You Can Move kártyáról:
Vitorlás Magazin:
Az all you can eat-et már mindannyian ismerjük… de mit jelent All You Can Move?
Dr. Mihalik Zsuzsa:
Valóban, azt is lehet mondani viccesen, hogy ez épp az ’all you can eat’ ellenkezője, mert miután
jóllaktunk, akkor kapjuk a kezünkbe az All You Can Move kártyánkat, mellyel ugyanígy, korlátlanul
sportolhatunk, mozoghatunk kedvünkre.
Az All You Can Move kártya ugyanis arra ad lehetőséget, hogy egyetlenegy plasztik kártyával az
országban 262 különböző sportlétesítménybe mehessünk nap mint nap, és azokban százféle
mozgásformát gyakorolhassunk kedvünknek és az aktuális évszaknak megfelelően (strandröplabda,
úszás, fitness, cardio edzés, lézerharc, ketrecfoci, jóga, strand, cross fit, TRX, squash, tenisz, golf és
még sorolhatnánk)
Vitorlás Magazin:
Például?
Schneider Balázs:
Az AYCM kártya érvényes számtalan fitnessteremben, uszodában, atlétikai centrumban,
jógastúdióban, de falat is mászhatunk vele, kipróbálhatjuk a golfot, squasholhatunk, igazi
boxteremben
püfölhetjük
a
bőrt,
rúdtáncolhatunk,
gyógytornázhatunk,
aquafitnesszezhetünk, táncolhatunk, strandröplabdázhatunk, lézerharcolhatunk, strandolhatunk,
korcsolyázhatunk, teniszezhetünk, golfozhatunk és számtalan egyéb aktív sportot űzhetünk vele, vagy
épp a kedvenc szabadidős tevékenységünknek hódolhatunk kedvünk, erőnlétünk, preferenciánk,
élethelyzetünk, lakó,- és munkahelyünk elhelyezkedése és persze az aktuális időjárás szerint.
Vitorlás Magazin:
Hogy működik az AYCM kártya?
Dr. Mihalik Zsuzsa:
Az AYCM kártya a meghirdetett sportlétesítményekben akár minden nap használható, azokban már
semmiféle plusz díjat nem kell fizetni - persze ha a büfében iszunk egy kólát, vagy bemegyünk a
szoláriumba, akkor azért igen, de mindenhol a napijegy-adta szolgáltatásokat veheti igénybe az AYCM

kártya tulajdonosa. Egy hónapban akár minden nap el lehet menni sportolni, rekreálódni. Hétfőn
reggel úszás a Mom Sportban, kedden egy kis jóga a Bikram Yoga Stúdióban, majd szerdán spinning
az Oxygen Wellness-ben, kis lazulással a Fitness Factory wellness részlegében, csütörtökön este
falmászás az Ujjerő Falmászóteremben a haverokkal. Pénteken squash az RSC-Rózsadomb Squash
Club-ban, szombaton küzdősport az Universum Box centrumban, vagy crossfit a Thor Gym-ben,
vasárnap meg már jólesik egy kis gyógytorna a Harmónia Gyógytorna Stúdióban. Aztán folytatva
hétfőn: ütögetés a Highland golfklubban, kedden délután rúdtánc a Dollhouse Rúdtánc Stúdiójának
valamelyikében és így tovább és tovább. Ezen kívül lehet teniszezni, gokartozni, strandolni,
lézerharcolni, korcsolyázni, és még számtalan izgalmas sportot, szabadidős tevékenységet kipróbálni
egyetlen AYCM kártyával.
Vitorlás Magazin:
Ezzel a megoldással úgy tűnik mindenki megtalálja a maga preferenciáját, és nem kell 2 vagy 3 helyre
bérletet venni. Jól gondolom?
Schneider Balázs:
Igen, így van. Sok szempontból jó ez a sokszínűség: egyrészt a különböző generációjú, a különböző
nemű és a különböző habitusú emberek is megtalálhatják a számukra megfelelő mozgásformát,
másrészt a város szinte minden pontján található már partner létesítményünk, így aki épp nem a
munkatársaival, esetleg a főnökével szeretne együtt izzadni meztelenül a munkahely közeli fitness
szaunájában és ott is még tovább „dolgozni”, annak is van lehetősége a lakóhelye környékén sportolni
az AYCM kártyával. Mindamellett a legváltozatosabb indoor és outdoor mozgásformák érhetőek el
egész évben, számtalan szezonális lehetőséget kínálva az év valamennyi évszakában.
Vitorlás Magazin:
Bármikor használható a kártya? És bárhol, nem kell mindig ugyanoda járnom, ahol elkezdtem
sportolni? Arra gondolok, hogy például a munkahelyemhez közeli terembe járok munka előtt, de
hétvégén már nem szeretnék oda menni, hanem a lakóhelyem közelében lévőbe, akkor ezt is
megtehetem?
Schneider Balázs:
Igen, hogyne. Épp erről szól a kártya, hogy korlátlan. Bármikor, bárhol, váltogatva, napi
rendszereséggel használható.
Vitorlás Magazin:
Ez nagyszerűen hangzik, de mibe kerül mindez?
Dr. Mihalik Zsuzsa:
Az attól is függ, hogy a munkáltató fizeti-e a havi tagdíjakat a munkavállaló után, vagy maga a
dolgozó. Munkavállalóként jelenleg az AYCM kártya 5 típusa érhető el, attól függően, hogy mely
létesítményeket kívánja látogatni a kártyatulajdonos:
SMALL csomag 7.200 Ft/hó, mellyel 75 sportlétesítmény látogatható,
MEDIUM csomag 8.600 Ft/hó, mellyel 177 sportlétesítmény látogatható,
LARGE csomag 9.900 Ft/hó, mellyel 246 sportlétesítmény látogatható,
XLARGE csomag 12.900 Ft/hó, mellyel 257 sportlétesítmény látogatható,
XXLARGE csomag 16.900 Ft/hó, mellyel 262 sportlétesítmény látogatható.
Vitorlás Magazin:
És ha a munkáltató fizeti, akkor olcsóbb?
Dr. Mihalik Zsuzsa:
Ha a munkáltató fizeti, akkor fordítottan arányos havi tagdíjat kell fizetni, azaz minél több
munkavállaló számára biztosít AYCM kártyát, annál olcsóbb a kártya, akár havi 5.200 Ft is lehet.
Vitorlás Magazin:
Jól értem, hogy ha veszek egy Small kártyát, akkor havonta 7.200 Ft-ot fizetek és akár minden nap
elmehetek vele sportolni?
Schneider Balázs:
Igen, így igaz!
Mindennek az ára, vagy mondhatni az AYCM „sajátossága” , hogy kizárólag a naptári év végéig
(december 31-ig) tartó hűségidő vállalása mellett lehet igényelni a kártyát, de mivel az évből már csak
4 hónap van, így most már csak 4 hónap hűségidőt kell vállalni annak, aki mondjuk szeptember 1-től

igényli a kártyát. Igazából ez egy Klubrendszer, ahol Klubtagsági díjat kell fizetni, egyetlen egy fix
tagdíjért a választott csomagnak megfelelően (S, M, L, XL, XXL), viszont cserébe korlátlanul
látogathatóak naponta egyszer a megadott sportlétesítmények. A választott kártyatípus tagdíját akkor
is ugyanolyan összeggel kell fizetni, ha valaki sokat használja a kártyát, és akkor is, ha épp
szabadságra megy és nem használja.
Vitorlás Magazin:
Tehát ha én például májusban veszek egy kártyát, akkor is csak december 31-ig kell vállalnom a
tagságot, azaz 8 hónap csak a hűségidő?
Schneider Balázs:
Igen, így van. Sok tagunknak épp a páratlanul kedvező díjkondíció a motiváció a kártya kiváltására,
hiszen általában fele, harmad ára a havi tagdíjunk az adott kártyatípusokkal látogatható létesítmények
bármilyen bérlet konstrukcióhoz képest, ráadásul aki több helyre jár sportolni, annak még kedvezőbb
ez a lehetőség, hiszen nem kell 2-3 helyre megvennie a bérletet, elég csak megvenni egy AYCM
kártyát.
Vitorlás Magazin:
Ez pazar! Hogyan jutott eszükbe ez az ötlet?
Schneider Balázs:
Azt láttuk, hogy a diákok és a nyugdíjasok kedvezményeket kapnak a sportlétesítményekben, de az a
réteg, akitől az ország léte függ, aki eltartja a magyar társadalmat, és akinek a legnagyobb szüksége
lenne a regenerációra, a túlhajszolt és stresszes élet kipihenésére, és még hosszú évekig szükség van
a munkaerejére és aktivitására, az semmilyen kedvezményben nem részesül. Ezt az űrt próbáljuk
immár 15-ik éve betölteni, s úgy látjuk egyre nagyobb sikerrel, mert a munkavállalóknak valóban
igényük van erre, ez látható az évek óta egyre növekvő taglétszámunkban.
Missziónk, hogy a munkavállalók aktív rekreálódását biztosítsuk, és büszkén állíthatjuk tagjaink járási
hajlandósága alapján, hogy eredményesen veszünk rá hétről – hétre mintegy 20.000 dolgozó embert,
hogy hetente legalább kétszer-háromszor mozogjon!
Vitorlás Magazin:
Hogyan lehet All You Can Move kártyát igényelni?
Dr. Mihalik Zsuzsa,:
Látogasson el a www.allyoucanmove.hu oldalra, vagy a 1053. Budapest, Károlyi u.11, sz. alatt lévő
irodánkba, vagy hívja a +36 1 266 5667 telefonszámot, mindenben segítünk. Várjuk szeretettel!

