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MOITO MÁIS DIVERTIMENTO PARA OS MÁIS PEQUENOS
A partir do 1 de marzo, Máis que Auga amplía a oferta de actividades de seco para menores de 14 anos.

Moitas máis actividades, divertimento 
e risas para os nosos peques. Máis que 
Auga amplía a oferta de actividades de 
seco incluídas no abono para menores 
de 14 anos, para dar máis opcións tan-
to para os nenos/as como para os seus 
proxenitores, que así teñen máis fácil 
compaxinar horarios e poder acudir en 
familia a Máis que Auga.

Desta forma, desde o 1 de marzo, 
haberá ao redor de dez propostas 
gratuítas semanais en cada unha das 
nosas instalacións (ademais doutras de 
pago, como ballet, taekwondo ou ioga). 
As clases estarán divididas en dúas 
franxas de idade (kids para nenos/ as de 
4 a 8 anos, e júnior, de 9 a 14 anos) e 
estas actividades danlle a posibilidade 
de compartir momentos, diversión e 
actividade física con outros nenos e 

coa do abono familiar, que pode ser a 
máis beneficiosa para a vosa familia se 
é activa, lle gusta o deporte e com-
partir momentos xuntos. En Máis que 
Auga atoparás opcións de divertimento 
para todas e todos: clases dirixidas 
para nenos e maiores; piscina, na que 
poderedes compartir xogos en familia 
na fin de semana; actividades que 
propoñemos a través de Máis que un 
Plan, moitas de elas no exterior e para 
realizar en familia; propostas especiais 
que facemos para os nosos abonados... 
Ademais, recorda que se es socio, as 
actividades que non están incluídas no 
abono teñen un desconto do 50%. Se 
queres coñecer as condicións do abono 
familiar, non dubides en consultar 
na recepción de calquera dos nosos 
centros.

nenas da súa idade, o cal tamén é moi 
positivo para eles.

Ata agora tiñamos Zumba e Wodfit nas 
dúas variantes de idade (kids e júnior), 
e incorporamos á oferta as clases de 
Pump e  Combat júnior, que se estrea-
rán nos próximos días. Ademais, tamén 
para os máis xoves, recordarvos que 
dende hai uns meses, teñen acceso á 
sala fitness as persoas maiores de 14 
anos. E sen esquecer que Máis que 
Auga conta cunha enorme programa-
ción de cursos de natación de pago 
para os máis pequenos (dende os 6 
meses ata os 16 anos).

ABONO FAMILIAR

Entre as diferentes modalidades de 
abonos de Máis que  Auga contamos 



Satisfaccións. Iso é o que lle da Máis 
que Auga a súa masa social e por iso 
queremos seguir medrando. Queremos 
darlle a máis xente unha vida máis ac-
tiva e satisfactoria e por iso, do 2 ao 15 
de marzo,  teremos en marcha a campa-
ña “Satisf-accións”, pola que poderedes 
facervos socios en calquera dos nosos 
centros coa matrícula gratis.

Consulta na recepción dos nosos centros 
as condicións da oferta e non esquezas 
que deberás acceder a este enlace e 
encher o formulario. Así, a tramitación 
da alta será moito más rápida, cando 
acudas aos nosos centros. Tamén podes 
facerte socio a través da páxina web, se 
así te resulta máis sinxelo.

Ademais, a campaña terá unha dobre 
vertente, porque queremos premiar a 
fidelidade dos nosos abonados e abona-
das. De tal forma que se algún amigo ou 
familiar dase de alta na primeira quin-
cena de marzo, decindo que ven da túa 
parte, terás unha mensualidade gratuita 
para ti (o abonado activo) e o teu reco-

mendado, matrícula gratis. Premio para 
ambos!

OS VOSOS TESTIMONIOS
E non os perdades nos próximos días 
os vídeos que amosaremos a través das 
nosas redes sociais, nos que os prota-
gonistas son socios de Máis que Auga. 
Como ben sabedes para a nosa empresa 
o noso principal valor sodes todos os que 
formades parte da nosa familia e por iso, 
queremos coñecervos e que nos conte-
des nas vosas palabras que papel ocupa 
MQA na vosa vida.

* Como sempre, a campaña non será acumulable 
a otras promoción e so poderás acollerte a ela no 
caso de que te deras de baixa de Máis que Auga 
hai máis de catro meses.

MÁIS QUE AUGA, NA MAN
Estamos de estrea! Coñeces a nosa 
APP Máis que Auga? É unha ferramen-
ta que te permitirá ter todos os nosos 
servicios na túa man dunha forma moi 
rápida e sinxela. Se aínda non a tes no 
teu móbil, non dubides en descargala 
canto antes (é gratuíta) e enseguida 
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comprobarás que é moi intuitiva e fácil 
de usar.

A nova MQAPP  conta cun menú moi 
claro no que aparecen diferentes op-
cións: saúde, entreno, actividades, 
calendario, logros, notificacións e re-
servas. Poderás seguir o teu plan de 
adestramento, ver que sesión te toca 
hoxe, que exercicios e a súa execución;  
comprobarás a evolución no teu peso, 
se fas as túas pesadas nas básculas 
dos nosos centros; consultar os hora-
rios das nosas clases e, a gran novida-
de,  facer as reservas para aquelas ac-
tividades ás que queiras acudir (tamén 
te permitirá anulala, en caso de que 
non poidas acudir). Ademais coñecerás 
antes que ninguén todas as novidades, 
promocións, novos servizos...

En resumo, é un instrumento que non 
te podes perder... Xa estás tardando en 
descargar a nosa MQAPP!

* Unha vez descargada a aplicación, pídelle ao 
teu técnico de sala fitness a clave de acceso para 
comezar a utilizala.

QUEREMOS MÁIS SOCIOS SATISFEITOS E ACTIVOS!
Do 2 ao 15 de marzo, se un amigo ou familiar ven de parte dun abonado, o novo socio non paga matrícula e o promotor terá unha 
mensualidade gratuita.

https://mundo.maisqueauga.com/satisf-accions?fbclid=IwAR08ZrfWz-6xGrSpwSjoY2e5KNBjyNnL4e042tpBHIFwYU4ZbWzgBPi6vmM

