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https://www.instagram.com/allyoucanmove
https://www.facebook.com/allyoucanmove.hu/


https://www.benefitprize.hu/


Ha a wellbeing nálatok is prioritás, akkor pályáztassátok cégeteket 
az AYCM beneFit Prize-on és mutassátok meg, hogy miért  

Ti vagytok 2019 leggondoskodóbb vállalata!

https://www.youtube.com/watch?v=PGKu9SUnr_s


FÓKUSZBAN AZ ELFOGADÁS!
Hogyan lehet egy jó ügy mellé állni? 

Honnan jön a gondolat, hogy egy sporttal foglalkozó vállalkozás támogassa a sokszínűséget? 
Onnan, hogy az AYCM több, mint egy mozgást támogató rendszer és egy sportolási lehetősé-
get sokszínűen biztosító cég. Több vagyunk annál, hogy alternatívát kínáljunk. Sok tízezer ember 
mindennapi szabadidejét koordináljuk, és felelősséget érzünk azokért, akik a mi programunkat 
választják.

Amikor regisztrálsz, fontos, hogy jól érezd magad és a hosszútávú elköteleződés élmény legyen  
számodra. Mi teszünk ezért és nyitunk új irányokba, nyitunk az új mozgásformák felé, hogy minél 
sokszínűbb legyen ez a rendszer. A sokrétűségének köszönhetően meg tudjuk valósítani az aktív 
élet örömét és különféle igényeket is kiszolgálunk. 

Elkezdeni sportolni, majd kitartónak maradni nem könnyű feladat. Szándékosan feladatról be-
szélünk, mert életformává szeretnénk alakítani, azok számára is, akik nem az ideálisnak mondott 
formával rendelkeznek. Az egészség mindenki számára pótolhatatlan, ne legyints a tükörben, 
hogy ez nem fog menni. Nem kell mindenkinek ugyanazért a célért küzdeni, elég, ha ma magad-
hoz képest vagy jobb és teszel egy lépést azért, ami eddig nem sikerült! 

Az év utolsó hónapjai és a december 31-ig tartó rövid hűségidő az AYCM-nél segít, hogy kipróbáld 
magad és megnézd, hogy év végéig segít-e Neked ez a program abban, hogy a sport életed ré-
szévé váljon. 

Ha bátortalan vagy, akkor most húzd fel az edzőcipőt és próbáld ki a korlátlan mozgás élményét!

https://ugyfelkapu.allyoucanmove.hu/ukapu/


https://www.youtube.com/watch?v=FxauDeV_n9Y


https://allyoucanmove.hu/hirek/all-you-can-football


Ha szeretnél egészségesen étkezni
minden nap, rendelj   OLO-t
organikus csomagolásban!

Az egészség még sosem volt ennyire finom

www.yolofood.hu

A diétázás nem önsanyargatást jelent. Rendeld
meg most a jövő heti/napi menüdet a Yolofood 

gourmet fogásai közül! 

AYCM kártyával rendelkezők számára.
kedvezmeny,

-10%

https://yolofood.hu/


Fedezd fel az AYCM SportPass-ban 
rejlő extrémebb lehetőségeket is! 

Van egy jó hírünk: a Cherrisk 
Balesetbiztosítás fedezete több extrém 
sportra, például a falmászásra is kiterjed! 
Sérülés esetén ráadásul két hónapra 
(maximum 20 ezer forintig) még 
SportPass-od díját is megtéríti a biztosítás!

Tovább a részletekre!

https://app.cherrisk.com/accident
https://app.cherrisk.com/accident


*

* Az ajánlat a készlet erejéig érvényes

https://allyoucanmove.hu/kedvezmenyadok/kedvezmenyadok#heineken


* Az ajánlat a készlet erejéig érvényes

* 

https://allyoucanmove.hu/kedvezmenyadok/partnerek#red-bull


BP GYM CLASS 
MUAY THAI / NINJA WORKOUT  

NŐI ÖNVÉDELMI ALAKFORMÁLÁS

XL

INSPIRÁL JÓGA- ÉS ÖNISMERETI STÚDIÓ 
JÓGA / PILATES / THAI CHI

XL

PP CLUB 
PING PONG

L

ÚJ BUDAPESTI ELFOGADÓHELYEINK

https://allyoucanmove.hu/bp-gym-class
https://allyoucanmove.hu/inspiral-joga--es-onismereti-studio
https://allyoucanmove.hu/pp-club


ÚJ ORSZÁGOS ELFOGADÓHELYEINK

BAJZA FITNESS (BÉKÉSCSABA) 
ALAKFORMÁLÁS / CARDIO / FITNESS / JIMMY / 

KÖREDZÉS / STEP AEROBIC / ZSÍRÉGETÉS

S

EAST WARRIORS MMA GYM 
(BÉKÉSCSABA) 

GRAPPLING, MMA, BRAZILIAN JIU JITSU, FUNKCIONÁLIS 
KÖREDZÉS

S

ERI&ANDI NŐI FITNESS CENTER 
(OROSHÁZA) 

CARDIO / FITNESS

S

NOT JAM FITNESS 
CARDIO / CSOPORTOS ÓRA / FITNESS

M

https://allyoucanmove.hu/bajza-fitness
https://allyoucanmove.hu/east-warriors-mma-gym
https://allyoucanmove.hu/eriandi-noi-fitness-center
https://allyoucanmove.hu/not-jam-fitness


AYCM HÍREK

Az idén ősszel 20 éves All You Can Move SportPass 2019-ben a Szent János Kórház 
dr. Mona Tamás által vezetett Gyermeksebészeti osztályát támogatta adományával, 

remélve, hogy ezzel egy kicsit hozzá tud járulni a kis betegek gyógyulásához. Az osz-
tályon dolgozó orvosoknak, nővéreknek, ápolóknak 50 db AYCM SportPass-t osztot-

tunk ki, melyet év végéig térítésmentesen használhatnak a munkatársak az ország 
900 különböző sportlétesítményében.

Tavaly a Heim Pál kórház részesült hasonló adományban.

#tegyjot #segitsteis #mimegtettuk #aycmakorhazakert #mindentagyerekekert 
#aycm #donate

IDÉN IS EGY JÓ ÜGY MELLÉ ÁLLT  
AZ ALL YOU CAN MOVE!



A Magnolia Day Spa kényeztető csomagjai 20% kedvezménnyel ve-
hetőek igénybe AYCM SPORTPASS felmutatásával.
A Magnolia Day Spa a tökéletes kikapcsolódás és a testi-lelki 
harmónia helyszíne. Próbáld ki az Ősi Varázslat, és a Selymes Érintés 
csomagokat.

Cím: 1054 Budapest, Zoltán utca 3.
Nyitva: Hétfő – Vasárnap 9:00-21:00
Telefon: +36 1 269 0160
E-mail: info@magnoliadayspa.hu

https://allyoucanmove.hu/kedvezmenyadok/kedvezmenyadok#magnolia-day-spa
http://www.magnoliadayspa.hu/
https://shop.sneakerbox.hu/


20%  
kedvezmény ebédidőben  

15%  
kedvezmény vacsoraidőben  

az A’la Carte étlap áraiból 
csak AYCM Klubtagoknak!

ASZTALFOGLALÁS

https://allyoucanmove.hu/kedvezmenyadok/kedvezmenyadok#spoon-the-boat-restaurant
https://www.spoon.restaurant/
https://allyoucanmove.hu/kedvezmenyadok/kedvezmenyadok#bijo


Jó sportolást kíván  
a 20 éves AYCM csapata!


