
Estimado(a) Sócio(a),

Como é do vosso conhecimento, o Winjoy tomou desde a primeira 
hora todas as medidas de contenção do vírus, de forma a evitar 
que algum cliente e sta� fosse afetado pelo mesmo, aplicando 
medidas no combate a esta pandemia. Temos um plano de contin-
gência rigoroso a nível de Limpeza, Sta� e Clientes, seguindo as 
diretrizes recomendadas pela Direção Geral de Saúde (DGS) de 
forma a assegurar maior segurança e con�ança durante a sua ati-
vidade física no Clube. 

Devido às medidas adotadas pelo Governo, a Administração do 
Winjoy Fitness Health foi forçada a encerrar todas as atividades 
presenciais no nosso Clube, a partir de dia 15 de janeiro de 2021, 
inclusive.

A nossa equipa de pro�ssionais vai continuar a trabalhar ardua-
mente, todos os dias para que todos os nossos clientes continuem 
em forma e ativos. Contribuindo assim, para manter um Sistema 
Imunológico Saudável e Forte, ajudando também a combater este 
vírus no conforto das vossas casas.

Já temos preparado para SI, o serviço #winjoyhome, para que 
possa treinar no conforto da sua casa. Estamos a melhorar os 
conteúdos do mesmo com mais qualidade, mais aulas, mais servi-
ços, através do nosso site www.winjoy.pt:

Biblioteca com + de 100 Aulas Gravadas (Winjoy);

Salas de Aulas virtuais, LIVE com os nossos 
pro�ssionais Winjoy (Horário Disponível em breve);

Planos de Treino (Full Body com vários níveis);

 



Professores disponíveis 24 horas para responder a todas a suas 
dúvidas sobre treino/periodização/etc.;

Treino Personalizado online;

Aconselhamentos Nutricionais online;

Consultas online;

Por �m, fazemos um apelo, uma vez mais, à responsabilidade 
social. Somos uma pequena empresa que honra os seus compro-
missos com os seus Sócios, mas também com os seus fornecedo-
res, com o Estado e, sobretudo, com os seus trabalhadores.
 
Todos nós, vamos ter que nos Readaptar, agradecemos desde já 
a vossa compreensão e pedimos a vossa ajuda para JUNTOS su-
perarmos uma vez mais, de forma positiva este segundo Con�na-
mento Geral, para que UNIDOS consigamos combater este Vírus.
 
Muitas novidades em breve, estejam atentos ao nosso site: 
www.winjoy.pt, Redes Sociais do Clube e email. Estes serão o nosso 
meio de comunicação para mantermos o nosso espírito de 
#familiawinjoy.
 
A nossa Área Comercial estará disponível, em teletrabalho, das 10h 
às 13h e das 15h às 18h. Para conseguirmos responder de forma 
rápida e e�ciente a todas as suas Dúvidas e Questões pedimos 
que utilize preferencialmente email: geral@winjoy.pt.
 
 
 
Obrigado
A Administração

 


