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ASIAKASTIEDOTE

Hyvä Leidin asiakas,
Olemme kulkeneet yhdessä pitkän matkan. Yrittäjän urani Leidin vetäjänä on ollut täynnä hienoja ja
haastavia kokemuksia, joista kaikista haluan kiittää juuri Sinua!
Nykyisten toimitilojemme vuokrasopimuksen päättyessä olemme päättäneet yhdistymisestä
tamperelaiseen Fressiin, jonka kanssa meillä onkin jo pitkä yhteinen historia, ja joka tulee tarjoamaan
meille kaikille hyvän ”kodin” jatkossa.
Saamme Verkatehtaankadun Fressille muun muassa ihan oman Leidi kuntosalitilan vain naisille,
jossa on Leidistä tutut laitteet!
Lisäksi nykyisestä ryhmäliikuntatarjonnastamme 10 tuntia jatkuu to 26.3. alkaen täysin entisellään Fressin
tiloissa – siis nykyisten, tuttujen Leidin ohjaajien Krista Rantasen, Kaisa Oinosen ja Henriikka Bycklingin
vetämänä! Lisäksi Fressillä on Tampereen alueella yli 150 ryhmäliikuntatuntia viikossa, joista löydät varmasti
omat suosikkisi.
Itsekin jatkan Verkatehtaankadun Fressillä  klubiemäntänä sekä ryhmäliikunnan ja Trainer –toiminnan
parissa (HipHop –tunti jatkuu omalla paikallaan tiistaina :)), ja sinun toivon toki seuraavan mukanani.
Olemme neuvotelleet siirtymän seuraavasti:
• Leidin kantaasiakas: asiakkuutesi jatkuu Fressillä 1. vuoden hintaan 60€/kk, jonka jälkeen
hintasi on 65€/kk (norm. 75€) – ei sitoutumista, irtisanomisaika 1 kk! Lisäksi saat käyttöösi
Fressin kantaasiakasedut (mm. käyttöoikeuden kaikkiin 16:een Fressiin joka päivä klo 523,
ryhmäliikuntatuntien ennakkovarausoikeus sekä Lasten Fressin palvelut). Nouda vain uusi Fressi
korttisi ja nettivaraustunnukset Verkatehtaankadun asiakaspalvelusta!
• Leidin 10korttilainen tai Grouponasiakas: voit käyttää nykyisen korttisi loppuun Verkatehtaankadun
Fressillä asiakaspalvelun aukioloaikoina. Jatkossa voit Leidin asiakkaana hankkia uusia 10kortteja hintaan
115€ tai päivittää asiakkuutesi Fressin kantaasiakkuuteen 31.5.2015 mennessä yllä mainitulla
huikealla tarjouksella
Jotta siirtymä olisi mahdollisimman vaivaton, on Leidin kantaasiakkaiden irtisanomisaika Fressillä siis nyt

ja jatkossa vain yksi kuukausi. Tutustu rauhassa Fressiin – hätiköityihin ratkaisuihin ei ole
tarvetta.
Fressi Verkatehtaankatu palvelee kantaasiakkaita avainkortilla klo 5.0023.00 joka päivä. Asiakaspalvelu on
avoinna mato 9.0020.00, pe 10.0018.00 ja la 9.0013.00.
Leidi sulkeutuu ke 26.3. klo 20.00, mutta tarina siis jatkuu – nähdään torstaina Fressillä!
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