PERMANENTKY
PRE BIZNIS

LEON rodinné centrum
Slnečnice Market
Zuzany Chalupovej 5, Bratislava
www.LEONcentrum.sk, biznis@leoncentrum.sk

CENNÍK PERMANENTIEK PRE BIZNIS

Pre viac radosti

DARUJTE PERMANENTKU
ZAMESTNANCOM ALEBO
OBCHODNÝM PARTNEROM

LEON centrum je jedinečným priestorom,

Prečo venovať permanentku

ktorý na jednom mieste ponúka pestré

do rodinného centra LEON?

spektrum aktivít pre dospelých, deti, aj celé
rodiny. Prostredníctvom BIZNIS

cenovo atraktívny benefit

permanentiek môžete svojim

možnosť kombinácie aktivít na mieru

zamestnancom alebo obchodným

predĺžená platnosť permanentky na 5

partnerom ponúknuť jedinečný benefit za

mesiacov (štandardne 3 mesiace)

najvýhodnejšie ceny. za najvýhodnejšie

možnosť brandingu permanentky

ceny.

Štandardná
MOC

TANEC

38 50€

/ ks

CVIČENIE
dospelí 5x 60 min

TVORIVÉ DIELNE

33 50€

/ ks

43€

/ ks

deti 5x 60 min

TRAMPOLÍNY

40€

/ ks

ALL YOU CAN DO

32€

/ ks
160€ / balík

40€

/ ks

17€

/ ks

35€

/ ks

175€ / balík

pre deti 5x 60 min

mix aktivít 5x 60 min

37€ / ks

200€ / balík

od 7 rokov 5x 60 min

JUJNGLE PARK

Biznis pack
MINI (5 ks)

185€ / balík

dospelí 5x 60 min

NEPREDAJNÉ

pestrá škála aktivít pre dospelých, i deti

15€

/ ks
75€ / balík

37€

/ ks

185€ / balík

Biznis pack
MIDI (20 ks)

35€

/ ks

700€ / balík

30€

/ ks

600€ / balík

37€

/ ks

740€ / balík

30€

/ ks

600€ / balík

13€

/ ks
260€ / balík

33€

/ ks

660€ / balík

Doplnkové služby - Branding permanentky 100€ / jednorazový poplatok

Biznis pack
MAXI (50 ks)

33€

/ ks

1650€ / balík

28€

/ ks

1400€ / balík

35€

/ ks

1750€ / balík

25€

/ ks
1250€ / balík

11€

/ ks
550€ / balík

29€

/ ks

1450€ / balík

AKTIVITY LEON CENTRA

Tanečná škola
Natálie Glosikovej
Profesionálna tanečníčka,
známa z Let's Dance reality
show a jej tím učia
návštevníkov spoločenské

Pohybové aktivity

Tvorivé dielne

V ponuke centra nájdete

Jedinečný koncept tvorivých

aktivity pre dámy aj pánov joga, pilates, funkčný
tréning, Body forming a
ďalšie cvičenia.

dielní, ktorý dáva nielen
priestor pre rozvíjanie
umeleckých talentov, ale
súčasne pomáha aj pri
rôznych problémových

tance. Hodiny sú vhodné aj

aspektoch správania, či

pre začiatočníkov a

porúch. Riešenia aj pre

jednotlivcov.

neposlušné deti, deti s
poruchou koncentrácie, či
dokonca ADHD, Downovým
syndrómom, či autizmom.
Okrem lekcií pre deti
ponúkajú tvorivé dielne v
LEONe množstvo
programov aj pre dospelých
návštevníkov.

Jungle park
Interiérové ihrisko vhodné
pre deti cca od 4 rokov, s

Trampolíny a Ninja
park

todler zónou pre

Trampolínový park o

kuchyňou a párty roomom

rozlohe viac ako 350 m2 a

najmenších návštevníkov,
kaviarňou, vlastnou
pre detské oslavy.

Ďalšie služby centra:

jedinečná ninja aréna so
70.000 plastovými
guličkami, ktorá doslova
láka malých aj veľkých
návštevníkov - jedinečný
spôsob fitness.

reštaurácia, kaviareň
plaveckú kurzy pre bábätká a deti
organizovanie rodinných aj firemných osláv
organizácia teambuildingov
firemné školenia a konferencie
kreatívny končing a školenia pre firmy
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