
ETT FRISKARE
FÖRETAG

FRISKVÅRD HOS MEDLEY



För att varje person ska lyckas, utifrån sina förutsättningar och mål, så tror 
vi benhårt på att hitta träningen som gör just dig glad. När du tycker att det är 
roligt då blir träningen också av. 

Därför fokuserar vi i våra friskvårdspaket på mångfald, det vill säga ett brett 
utbud av prova-på aktiviteter för att varje person ska hitta just det som 
passar dem; 

• Gruppträning – allt från yoga och cykling till bodypump och cirkelträning
• Gym – introduktion till maskinerna samt ett basupplägg för gymträning
• Simning – tillgång till egen bana i simhallen

Vi hjälper er att lyckas med er friskvårdssatsning genom färdig- 
paketerade koncept eller genom att anpassa friskvårdsprogram  
utifrån just ditt företags behov.

Att ha medarbetare som mår bra är en vinst för såväl varje enskild kollega 
som för hela företaget. Genom att satsa på friskvård och träning får dina 
anställda en bättre hälsa och med det minskar sjuktalen. Förutom den egna 
tillfredsställelsen i att känna sig hälsosam, piggare och faktiskt också gladare, 
träning ökar ju endorfinerna i kroppen, så får du anställda som orkar mer och 
presterar bättre. Det är en win-win för individ såväl som för företaget i stort.  

En lyckad
friskvårdssatsning



Vi står för en sund och säker träning där alla ska ha möjlighet att träna 
oavsett tidigare erfarenhet. Vårt mål är att erbjuda träning för hela 
kroppen, både vad gäller gruppträning på land, i vatten och på gymmet. 
Vår filosofi bygger på långsiktighet, dels för att ge varje enskild person 
möjlighet att lyckas, dels för att undvika skador.

Vi vill att varje person som är aktiv hos oss ska känna glädje, trygghet, 
tillit och framgång i sin träning.  Vi hoppas att vi, genom att lyssna, stötta, 
inspirera och vägleda våra medlemmar på sin träningsresa, bidrar till detta.

Vårt utbud och vår kunskap passar en bred målgrupp.  Vi tar hand om 
alla men har ett ett speciellt fokus på dem som är träningsovana. För oss 
är det viktigt att vi gör det så enkelt som möjligt för till exempel de som 
provat men inte riktigt fått till det eller de som aldrig provat men gärna 
vill testa och komma igång.  Vi vill hjälpa människor att ta steget till ett  
aktivt liv – vare sig det är i vardagen eller på Medleys anläggningar.

Medley är Sveriges största aktör när det gäller drift av bad-  
och träningsanläggningar.  Vi driver i dag fler än 20 anläggningar i Sverige 
och har drygt 3 miljoner besökare om året. Med våra bad, gym och 
gruppträningssalar har vi ett unikt utbud där möjligheterna att hitta  
just sin grej är stora.

Vi är Medley

Våra målgrupper

Vår träningsfilosofi

AFFÄRSIDÉ

Att driva familjära,  
inspirerande mötesplatser 
för upplevelser, träning och 
hälsa, i vatten och på land.

VISION

Att inspirera fler till  
ett aktivt, friskare och  
gladare liv.

KUNDLÖFTE

”Ett besök hos oss gör  
dig alltid lite gladare”



På de flesta av våra anläggningar  
erbjuder vi även personlig träning.  
Ta gärna kontakt med våra  
licensierade PTs för att utveckla  
din träning eller få hjälp att nå dina 
mål.  Våra PTs anpassar träningen 
efter dina behov, stöttar och 
motiverar dig.

Personlig träning
I våra caféer kan du njuta av fika, 
varma och kalla rätter, dryck 
och snacks. Det finns alltid ett 
hälsosamt alternativ. Och om du 
glömt till exempel badkläder så 
finns det ett bra utbud i shopen.    
Utbudet varierar på våra anläggningar.

Café & Shop

Vi har ett brett utbud av  
träningsmaskiner och redskap  
i våra gym så att du kan träna  
både styrka, kondition och  
rörlighet. Vi finns på plats för  
att svara på frågor och hjälpa  
dig i din träning.

Gym
Simning är en härlig motionsform 
och ingår i alla våra medlemskap.
Vi har simning för alla; oavsett 
ålder eller tidigare erfarenhet. 
Motionssimning, simskola för barn 
och vuxna, crawl-, openwater-, 
HLR- och löparkurser m.m.   
Utbudet varierar på våra anläggningar. 
Våra kurser ingår ej i medlemskapet. 
 

Simning & Kurser

Vi har mängder av olika grupp-  
träningspass; inne och ute, på land 
och i vatten samt digitala pass. 
Det finns något för såväl tränings-
vana som träningsovana. Passen 
varierar mellan våra anläggningar 
och från vecka till vecka.

Gruppträning
Njut av lek och bad i våra olika 
pooler för stora och små.
På vissa av våra anläggningar finns  
äventyrsbad, vattenhinderbanor,  
badkalas och utomhusbad.
Givetvis har vi babysim och  
simskola för alla åldrar.

Bad & Barn



FÖRETAGSPAKET

* Möjlighet att addera ytterligare 100-pack eller lägga till löpande fakturering
** Möjlighet att köpa till ytterligare banor/kurstillfällen

Träningspaketet
• GT-pass på plats på anläggningen, 16 tillfällen (även blöta)
• 100-pack träning*
• Riktad insats för utvalda anställda genom Träningsresan
Utöver rabatterna på respektive del i paketet så ges ytterligare 10 % på hela paketet.

Simpaketet
• Banhyra, 16 tillfällen (alt 16 GT-pass)** 
• 100 pack bad*
• HLR-kurs**
Utöver rabatterna på respektive del i paketet så ges ytterligare 10 % på hela paketet.

Kombipaketet
• Välj mellan GT-pass – 16 tillfällen (även blöta) – eller banhyra 16 tillfällen**
• 100-pack träning*
• 100-pack bad*
• Riktad insats för utvalda anställda genom Träningsresan
• HLR-kurs**
Utöver rabatterna på respektive del i paketet så ges ytterligare 10 % på hela paketet.

Övriga produkter & prissättning
Gruppträningspass på plats på anläggningen (hos ftg om så önskas)

8 veckor 1.895 sek ex moms per tillfälle

16 veckor 1.695 sek ex moms per tillfälle

32 veckor 1.495 sek ex moms per tillfälle

100-pack träning 25% rabatt jmf m engångsentré träning

100-pack bad 25% rabatt jmf m engångsentré bad

Löpande fakturering för bad-träningsentréer 15% rabatt jmf m engångsentré

Riktad insats för utvalda anställda genom Träningsresan

Volymrabatt på träningsmedlemskap (20-30% rabatt)

Crawlkurser 1.400 sek ex moms per person för 8 tillfällen

HLR-kurser 5.990 sek ex moms för max 10 deltagare

Banhyra simhallen 20% rabatt jmf m listpris
Rabatterat medlemskap i våra träningsmedlemskap ingår alltid bad och  
simning utöver gym, gruppträning, vattenträning:

20% rabatt vid 10-20 medlemskap

25% rabatt vid 21-50 medlemskap

30%  rabatt vid 50+ medlemskap



• Värva en vän och få en kostnadsfri månad för varje vän som värvas

• Rabatterade barnkort (<15 år)

• Uppgraderat medlemskap under sommaren - träna på alla 
anläggningar i Sverige jun-aug

• Träningsresan med upp till 4 instruktörsträffar och workshops

Förmåner för våra medlemmar:
Vi vill ge varje person alla förutsättningar att lyckas i sin träning så att hälsan 
behålls över tid. Därför har vi tagit fram ett koncept för att hjälpa till direkt 
från start.

I träningsmedlemskap hos oss ingår träningsresan:

Träningsresan på Medley

• Nivåanpassat träningsupplägg

• Färdigt träningsprogram för varje steg (nivå 1-3)

• Upp till 4 träffar med instruktör

• Workshops (nivå 4 och 5)

Genom coaching, inspiration och pepp hjälper vi till att komma igång med träning och 

utvecklas framåt. Vårt mål är att varje person över tid ska känna sig bekväm att träna med 

större delen av vår utrustning på gymmet och/eller på alla nivåer av våra gruppträningspass. 

Läs mer om Träningsresan på medley.se/träningsresan

Är ditt företag redo för en 
friskvårdssatsning? 
Vi berättar gärna mer om vårt upplägg och vad vi kan erbjuda. 

Kontakta din lokala Medleyanläggning för mer information och offert. 

Kontaktuppgifter hittar du på medley.se/foretag

20% 
rabatt på vuxenkurser 
(ex crawl, öppet vatten, 

löpning, yoga)

10% 
rabatt på 

våra varor i 
shop & café


