PRESSEMEDDELELSE
Europas førende fagforhandler af motionsredskaber til hjemmebrug kommer til Danmark:
T-Fitness åbner den første butik i København
København/Schleswig, 29. oktober 2014. Sport inden for de egne fire vægge betyder bevægelse og
indsats for kropsligt velvære og sundhed uden at være afhængig af vejret, en lang vej til det næste
motionscenter eller ufleksible åbningstider. Men, hvem der virklig vil træne effektivt derhjemme skal
informere sig godt i forvejen for at kunne træffe den rigtige beslutning, om det skal være et løbebånd,
en crosstrainer eller en træningsbænk. For alle hjemmefitness-interesserede kommer der en ny
fagforhandler den 1. november: Sport-Tiedje, Europas førende fagbutik og online-forhandler af
motionsredskaber til hjemmebrug, åbner sin første butik under navnet T-Fitness i København. Med
en udstilling på over 500 kvadratmeter inviterer vi alle vores kunder og interesserede til at komme og
prøve de nyeste redskaber samt få en udførlig og personlig vejledning af vores specialister om
individuelle fitnessmål. „ For os er rådgivning meget afgørende, da kun dén, som har realistiske mål
og vælger det passende redskab til de individuelle fitnessmål, kan opnå en optimal træning“ forklarer
Thomas Hannibal, storemanager hos T-Fitness i København, en succesfuld koncept gennem de sidste
30 år. „Vores sortiment henvender sig til både ambitiøse sportsudøvere, som vil træne hjemme, men
også til begyndere som vi hjælper med at finde den rigtige hjemmefitnesskoncept, der svarer til deres
behov. Til T-Fitness' service hører udover en faglig rådgivning om valg af det rigtige redskab, også et
individuelt præstationscheck, opbakning ved opstilling af redskabet og udarbejdelse af personlige
træningsplaner.
København er Sport-Tiedjes 19. butik i Europa. Mens de ældre butikker i de tysksprogede områder
stadig føres under navnet Sport-Tiedje, hedder de nye butikker i det europæiske udland T-Fitness for
at tydeliggøre forbindelsen til hjemmefitnessmarkedet. Forretningsfører Christian Grau forklarer:
„ som online-forhandler er vi international kendt på hjemmefitness-området og har også etableret en
førsteklasses kundeservice via e-mail og telefon, som lever op til vores egne høje krav om personlig
og kompetent rådgivning. Unægteligt er det mange gange meget vigtigt, at man kan sætte sig op på
et redskab og teste det. Da Danmark har været et vigtigt marked for os i lang tid, vil vi nu også tilbyde
vores kunder muligheden for at besøge en T-Fitness butik i København.
Hvem, der vil finde ud af om eksperternes løfter holder og informere sig om de nyeste trends inden
for store og små redskaber, finder T-Fitness på Frederikssundsvej 316, 2700 Brønshøj.
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Om Sport-Tiedje
Sport-Tiedje GmbH med hovedsæde i Schleswig, er Europas største fagforhandler af redskaber til
hjemmetræning med 19 butikker i Tyskland, Østrig, Schweiz, Belgien, Holland og Danmark og samtidig en af de
mest renommerede online-forhandlere af fitness-equipment i hele verden. Privatkunder bestiller via
www.sport-tiedje.de eller sammensætter deres udstyr direkte i en af butikkerne. Virksomheden leverer også
professionelle redskaber til motionscentre, firmaer, sportsforeninger, hoteller og fysioterapier. Sortimentet
omfatter over 6.000 forskellige produkter fra renommerede producenter samt egne & eksklusive mærker.
Kunderne får ikke kun fagkyndig vejledning og hjælp til opstilling af redskaberne, men også en
sportsvidenskabelig rådgivning før og efter købet. I regnskabsåret 2012/2013 havde virksomheden en
omsætning på 41 mio. euro. Sport-Tiedje beskæftiger ca. 250 medarbejdere. Mere information på www.sporttiedje.com
https://facebook.com/SportTiedje
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