
ll 21st Century PT School kan du bli en komplett coach och utbilda dig inom 
olika inriktningar och samtidigt få dina kunder att växa och utvecklas i kropp, själ 
och mentalt. Och skolan sätter målet högt! År 2021 ska den vara bäst i Skandinavien 
när det gäller utbildningar riktade till hälso- och fitnessindustrin. 

Personlig träning har övertagit en massiv 
roll inom fitnessindustrin och priserna 
för utbildning har vida överstigit sina 

rimliga och skäliga gränser. Samtidigt är efter-
frågan på personlig träning och tränare är större 
än någonsin, till exempel på gym, på hälsoklub-
bar, SPA-anläggningar, kontor och sjukhus, men 
också på sportklubbar och inte minst som privat 
hemmabruk. 

– 21st Century PT School är den första i sitt 
slag på marknaden som erbjuder en högkvalita-
tiv och professionell intensiv praktisk utbildning 
som ges av våra yrkeserfarna personliga tränare 
och erfarna idrottsmänniskor. Eftersom person-
liga tränare spenderar mer än 90% av sin tid 
med kund på plats för att träna deras 
fysik,utbildar 21st Century PT School, till skill-
nad från övriga, eleverna praktiskt inne på gym, 
berättar David Samuyiwa, välkänd personlig 
tränare.

Han vet vad han pratar om. Förutom en tidi-
gare karriär som internationell idrottsman och 
över 30 års internationell erfarenhet inom sport-, 
hälso- och fitnessindustrin, har han dessutom 
en magisterexamen i ledarskap och utbildning. 

Vilket passar bra då 21st Century PT School har 
samlat ihop en stark internationell team av pro-
fessionella lärare.

– Vi har sammanlagt över 150 000 timmars er-
farenhet och kunskap inom alla former av trä-
ning. Därför kan vi erbjuda marknaden en kon-
kurrenskraftig utbildning som är förankrad, för-
djupad, innehållsrik, komplett och sist men inte 
minst, praktisk i syfte att kunna möta markna-
dens krav som ställs på industrin idag och fram-
över.

Efter att ha utbildat långt över 6000 studenter, 
som nu jobbar över hela världen, ger David Sam-
uyiwa nu sin omfattande kunskap för att se till 
att 21st Century PT School är en av de bästa 
PT-skolorna i Skandinavien.

– Våra utexaminerade studenter arbetar på 
alla större gymkedjor i Skandinavien och slår 
regelbundet rekord för antalet avslutade PT-
timmar på en månad. 

– Vi fokuserar mycket på de marknadsgrupper 
som köper personliga träningstider. Programmet 
består av 15 olika typer av träningsmetoder som 
utrustar studenten med färdigheterna för att bli 

en utmärkt, framgångsrik och modern PT. En 
PT som efter att avslutat program kan tjäna mer 
än 50 000 kronor per månad heltidsarbetande.

Som om inte det vore nog fokuserar utbilde-
ningen också på att hjälpa eleverna att skapa ett 
eget varumärke, att äga en egen ”produkt” spe-
ciellt då eftersom inte alla PT:s vill arbeta på 
gym.

– Här tar vi fitnessutbildningarna och dess 
standard till helt nya höjder.  För att vara en 
komplett modern tränare ska man helst ha 
kunskap om träning, näringslära och massage. 
Och vi är specialiserade på att utbilda alla typer 
av människor som önskar bli och vara yrkes-
verksamma inom en lång lista av områden: per-
sonlig träning, kostrådgivning, massage, idrotts-
nutrition, styrka och kondition, viktminskning- 
och fettförbränningsträning, före- och efter gra-
viditetsträning, mental träning, 
ledarskap för senior- och ju-
niorträning, marknadsfö-
ring och försäljning 
samt inom företags-
verksamhet och en-
treprenörskap.

DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN 21ST CENTURY PT SCHOOL

Starta din nya karriär idag!

info@21stcenturyptschool.se / 0739-59 20 31 
www.21stcenturyptschool.se

Nu 59.950:-
Normalpris: 

Personlig Tränare: 39.950:-
Kostrådgivare: 17.950:-

Massör: 17.950:-

Your Success Is Our Motivation

1 års medlemskap

på Fitness 24/7

ingår i utbildnings-

paketet

repse
European Register of Exercise Professionals

- Välkommen till 21st Century Personal Training School -

Utbilda dig till: Personlig Tränare, Kostrådgivare 
& Massör på en och samma kurs!

Paketpris, spara 15.900:-
Bli en komplett coach, utbilda dig inom tre olika inriktningar samtidigt.

Få dina kunder att växa och utvecklas i kropp, själ och mentalt.

Personlig 
Tränare

Kost-
rådgivare Massör

De 10 första som 
anmäler sig får

köpa kurspaketet
för halva priset.

21st Century PT School
Sisjö Centrum • 436 32 Askim
+46 (0)739 59 20 31 • info@21stcenturyptschool.se

Läs mer och boka din kurs på:

www.21stcenturyptschool.se

De 10 första  som anmäler  sig betalar bara  19 950 kronor för PT/Kost  kurspaket.


