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Ä L V Ä N G E N

TVÅOR PÅ
BESIKTNINGEN?

VI ÅTGÄRDAR OCH 
OMBESIKTAR!

VÅRSERVICE  
PÅ BIL OCH 
SLÄPKÄRRA

SERVICE 

AC REPARATION

RESERVDELAR & TILLBEHÖR

SLÄPVAGNSSERVICE

4-HJULSINSTÄLLNING

DIAGNOSUTRUSTNING

ELEKTRONIK 

DÄCKCENTER

ÄLVÄNGEN. Nytt, 
fräscht och modernt.

Sportlifes klubbar 
i Västsverige byter 
kostym.

Det nya varumärket 
är STC Training Club.

Friskvårdskedjan Sportlife 
paketerar om, men inne-
hållet blir intakt. Ett nytt 
och modernare varumärke 
har tagits fram för att ge en 
tydligare bild av att vara ett 
friskvårdsföretag i framkant.

– Vi tror på förnyelse 
och förändring. Sedan star-
ten 1997 har vi varit en av 
marknadens ledande aktörer 
inom träning. Vår expansion 
och utveckling är fortfarande 
mycket positiv och intresset 
för friskvård ökar hela tiden. 
Vi hoppas och tror att en 
omprofi lering skapar ytter-
ligare nyfi kenhet kring vår 

verksamhet och inspirerar 
fl er till träning, säger mark-
nadschef Antoni Linder.

STC ska tydligare och 
snabbare beskriva vad före-
taget erbjuder och står för, 
men poängterar Antoni, 
verksamheten och värde-
ringarna förändras inte.

– Tvärtom försöker vi ta 
tillfället i akt och berätta mer 
om våra värdeord. Passion, 
Glädje, Personlighet och 
Proffsighet har nu fått säll-
skap av ett femte, Gemen-
skap. Våra klubbar fungerar 
idag minst lika mycket som 
sociala mötesplatser som 

arenor för träning. Gemen-
skapen är en bidragande fak-
tor till att våra medlemmar 
kommer tillbaka, därför är 
det något vi jobbar medvetet 
och hårt med, menar Antoni.

STC ska egentligen bara 
ses som en ny och moder-
nare kostym. Innehållet med 
gym, kondition, gruppträ-
ning, funktionell träning, 
rehab, relax och barndans 
fortsätter att utvecklas.

– Det händer mycket 
inom funktionell träning och 
det är ett område vi tänker 
fortsätta satsa på. I Rollsbo 
har vi byggt en särskild box 
för CrossFit 442, avslutar 
Antoni Kutics. 

Omprofi leringen sker 
successivt under 2014 och 
inom kort byts fasadskyltar i 
Nödinge, Nol och Älvängen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Bilden är ett montage. STC är det nya varumärket för Sportlifes klubbar i Nödinge, Nol och Äl-
vängen (bilden).

Det blir även skyltbyte i Nol.

Sportlife i ny kostym

Det händer 
mycket inom 
funktionell 
träning och det 

är ett område vi tänker 
fortsätta satsa på.
ANTONI KUTICS

lansforsakringar.selansforsakringar.se

Du får vårt larmpaket, installerat och klart, för 1 995 kronor.  
Är du Guldkund betalar du bara 495 kronor för grundpaketet. 

I månadsavgiften på 299 kronor ingår dygnet runt-uppkoppling  
mot vår larmcentral och support under hela avtalstiden. 

Trygghet för 299 kronor i månaden.

Ring oss på 020-20 79 00, eller gå in på LFlarmcentral.se


