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1. ВОВЕД

1.

Вовед

Овој водич за кампања има за цел да ве поддржи Вас и вашата
земја при спроведување Кампања за Национален фитнес ден,
како дел од нашата колективна визија, за активност на повеќе
луѓе низ Европа. Оваа Кампања за Национален фитнес ден е дел
од Европската недела на спорт на Европската комисија (EWoS),
создадена за да го реши прашањето на неактивноста преку
основната порака на #BeActive. Овој документ ќе ви помогне
и ќе ви обезбеди подршка при создавањето и развивањето на
инспиративен ден со јасен повик за акција, како за чинителите,
така и за општата популација преку употреба на специјално
структурирани промотивни настани и активности. Овој документ
е дополнително поткрепен со План за комуникација, кој се чини
е од помош на организациите во процесот на пренесување
на нивните суштински вредности до релевантните луѓе, како
дел од Европската недела на спорт и Национален фитнес ден.
Овој водич за кампања беше изготвен во рамките на проектот
Национален фитнес ден на Европа.
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2. ПРОЕКТ ЗА
НАЦИОНАЛЕН
ФИТНЕС ДЕН
НА ЕВРОПА

2.

Проект за Национален Фитнес Ден на Европа

Проектот Национален фитнес ден на Европа е акцивност која е
финансирана од ЕУ, чијашто цел е промовирање на Европската недела
на спортот преку организирање на Кампања за Национален фитнес ден
во 8 земји-партнери на проектот и пошироко низ цела Европа. Следното
дава преглед на сеопфатните цели на Кампањата за Национален фитнес
ден и треба да се има предвид секогаш во текот на целиот процес:
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промовирање на Европската недела на спорт (EWoS) во
земјите-партнери на проектот преку водење ефективни
кампањи кои се засноваат на успехот на туѓите искуства;
зајакнување на основната спортска мрежа во земјата
во секоја од земјите коишто не се членки на ЕУ,
преку организирање на национални семинари за
чинители, засновани врз принципите на EWoS;
промовирање на вредностите на ЕУ преку фитнес и спорт во
земјите-партнери на проектот; промовирање и зајакнување на
постоечката NFD програма низ цела Европа и зголемување на
разбирањето и соработката со земјите коишто граничат со ЕУ.

3. Поширок контекст: Национални фитнес денови и Европска недела на
спортот

3. ПОШИРОК КОНТЕКСТ:
НАЦИОНАЛНИ ФИТНЕС
ДЕНОВИ И ЕВРОПСКА
НЕДЕЛА НА СПОРТОТ

3.1 Што претставува Националниот фитнес ден
Националниот ден на фитнесот е маркетиншка кампања за славење на забавата на фитнесот и физичката активност. Денот треба да ви помогне
да ја зближите вашата нација како потсетник за тоа зошто е важно да се движите и да бидете активни, истакнувајќи ја улогата што ја игра
физичката активност во помагање за водење на физички и психички поздрави и посреќни животи.
Националниот фитнес ден започна во Велика Британија и беше создаден од Групацијата Енерџи во 2011 година, кои се најголемата и
најбрзорастечката франшизна компанија за фитнес во Велика Британија. Остварувајќи ги пошироките можности на денот, Групацијата Енерџи
љубезно го подари Националниот фитнес ден на ukactive во текот на 2014 година. Ukactive е национално тело за членство чијашто цел е
промовирање на здравјето и благосостојбата преку физичка активност и од година в година го развива Националниот фитнес ден во Велика
Британија.
Националниот фитнес ден предлага голем број БЕСПЛАТНИ настани и активности да се одвиваат во спортски сали, центри за рекреација,
паркови, главни улици, училишта, универзитети и работни места, при што луѓето ја искористуваат можноста тој ден да бидат физички активни.
Денот се развива со „момент за медиумите“ односно се започнува со пренесување на намерите и се подига свеста кај општата популација дека
тој ден е Национален ден на фитнесот. Ова може да биде мала активност со клучен говорник или амбасадор за кампањата, којшто може да
помогне со тоа што же се вклучи и ќе го привлече инволвирањето на медиумите. Приредувањето на овој момент ја поддржува пошироката
работа што се одвива низ целата земја, бидејќи му овозможува на говорникот да разговара за тоа што друго се случува низ регионите и
заедниците во текот на денот. Важно е да остварите вистински повик за акција во рамките на оваа можност со цел да ги охрабрите луѓето да
бидат активни, на пр. Посетете го вашиот локален спортски клуб или центар за рекреација ИЛИ посетете ја Лендинг страницата /Landing page/
за да откриете што има во ваша близина.
Користејќи ги вашите основни чинители и партнери закажете сите да ги споделат истите објавувања на социјалните медиуми порано во текот
на денот. Ова помага хаштагот на кампањата #BEACTIVE да се протега низ целата ваша земја, обезбедувајќи ангажираност од почетокот на
денот и го поддржува да остане најважното нешто кое луѓето ќе го имаат на ум. После ова, важно е да се биде во тек со содржините на
социјалните мрежи кои се водат околу Националниот фитнес ден - повторното споделување и интеракција со оваа содржина продолжува
да помага во промовирање и проширување на свеста за кампањата низ целата популација. Онаму каде е можно, добро е да се осигурате
основните содржини да произлегуваат од вашите канали за социјални медиуми во текот на денот, повторно да се споделуваат клипови и
слики од моментот на медиумите кој се спровел порано во текот на денот или да ги посетувате и споделувате содржините директно од други
настани и активности што се одвиваат.
Националниот фитнес дене е значаен ден, бидејќи ги инспирира народите малку да се размрдаат и подобро да ги разберат придобивките
од активниот животен стил. Освен што е докажано дека да се биде активен го подобрува нашето физичко здравје, физичката активност има
неверојатно влијание врз нашата самодоверба, нашите социјални односи и способноста за градење подобри заедници. Самиот тој ден треба
да го охрабри менувањето на однесувањето и навиките коишто можат да траат цел живот.
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3.2 Национален фитнес ден и Европската недела на спорт
Националниот фитнес ден спаѓа во рамките
на Европската недела на спорт, пан-европска
кампања водена од Европската комисија за
промовирање на спорт и физичка активност низ
целиот континент, поттикнувајќи ги народите
и поединците да бидат физички активни.
Спортот и физичката активност значително
придонесуваат за здравјето и благосостојбата на
европските граѓани, но сепак нивото на физичка
активност во Европа во моментот стагнира,
па дури и опаѓа во некои земји. Европската
недела на спортот е заеднички одговор на
овој предизвик, како и повик за акција.
Кампањата „Европска недела на спортот“
беше лансирана во 2015 година и изминативе
години расте експоненцијално како во однос
на настанот, така и во однос на учесниците.
Кампањата за Национален фитнес ден секогаш
се одвива за време на Европската недела на
спортот и има потенцијал да стане клучен столб
на Неделата во секоја европска земја. Успешна
Европска недела на спорт помага да се развива
Кампањата за Национален фитнес ден и обратно.
Повеќе информации за Европската недела на
спортот можете да пронајдете на следниов
линк:
https://ec.europa.eu/sport/week_en
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4. КАКО ДА
ЗБОРУВАМЕ ЗА
НАЦИОНАЛНИОТ
ДЕН НА ФИТНЕСОТ

4.

Како да зборуваме за Националниот ден на фитнесот

Во ова поглавје накратко ќе прикажеме како можете да се зафатите со работа и да говорите за Националниот ден на фитнесот. Подетален
преглед за тоа како да се комуницира во врска со кампањата, може да се најде во Комуникацискиот План за Национален фитнес ден на Европа
(http://www.ehfa-membership.com/sites/europeactive.eu/files/nfd20/nfd_communication_plan.pdf).
Со надеж дека голем број бесплатни настани можат да бидат организирани од страна на повеќе партнери низ вашата држава,
Националниот фитнес ден може да го охрабри учеството на широк спектар на учесници и чинители за промовирање на доблестите на
физичката активност во свој сопствен уникатен стил, кои се комбинираат во обезбедувањето на поширока поддршка на Кампањата за
подигнување на свеста и целите.
Разноликоста на јазикот е добредојдена јачина на кампањата, меѓутоа за да се осигури дека целокупниот етос на Националниот фитнес
ден не се изгуби во широкиот опсег на гласови на партнерите, ве охрабруваме соодветно да побарате сите соопштенија за печатот,
коишто се поврзани со Националниот фитнес ден, како и комуникациите во вашата земја да содржат збир на текстови што се претходно
утврдени од страна на Организаторот на кампањата (вие). Најдобриот пристап за тоа ќе ви биде да креирате свој сопствен терк на
соопштение за печатот за кој било партнер да го користи како основа за создавање на свои прилагодени комуникации.
На пример, следниот текст може да биде охрабрен при објаснување на кампањата. Ова исто така може да се користи за блогови,
комуникација до потрошувачите и други форми на комуникација, односно кога е потребно:
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• Националниот ден на фитнесот е ден за славење на забавата на фитнесот и физичката активност,
кога луѓето од сите возрасти, потекла и способности се зближуваат за да ги почувствуваат
придобивките од забавните и позитивните ефекти на фитнесот и физичката активност.
• Ќе се организираат слободни активности и „пробни“ сесии низ целата земја, ќе се ангажира
нов и постоечки аудиториум преку покажување на придобивките од движењето.
• За подетални информации, и за тоа како да се земете учество, погледнете на нашата интернет страница

5. КЛУЧНИ
ПРЕСВРТНИЦИ ЗА
СОЗДАВАЊЕ НА
НАЦИОНАЛЕН ДЕН
НА ФИТНЕСОТ

5.

Клучни пресвртници за создавање на Национален ден на фитнесот

Сликата подолу прикажува некои од
клучните области на работа, заедно
со примерок на временска рамка која
е потребна за ефикасно создавање
и спроведување на Кампања за
Национелн ден на фитнесот. Ова
подлежи на соодветните можности во
вашата земја и може да се прилагоди
според временски рамки и рокови
со цел да се задоволат потребите на
вашите чинители и целната група во
вашата земја.
Додека Националниот ден на
фитнесот е еден ден во септември,
важно е да се зборува за тоа и да
се промовира денот веќе од околу
февруари / март. Ова им овозможува
на чинителите и партнерите да ги
вметнат датумот и клучните моменти
во нивните сопствени кампањи и
маркетинг календари.
Препорачуваме да
вашите дигитални
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ги
и

создадете
социјални

алатки, а потоа да ги споделувате од
јуни, па натаму. Овозможувањето
на чинителите и партнерите да ги
користат овие средства, помага
да се зголеми свеста кај општата
популација.
Се до септември, голем дел од
маркетингот и комуникациите ќе
бидат насочени кон партнерите
и чинителите да се вклучат во
Националниот фитнес ден. Како
што е прикажано на горенаведената
временска рамка, од „уште еден
месец до почеток“ комуникациите
и маркетингот потоа го менуваат
својот повик за акција кон општата
популација. Ова е момент кога
започнува охрабрувањето
преку
пораки да се вклучат и да откријат
бесплатни активности, како и
создавање на интензитет и водечка
интеракција преку хаштагот на
социјалните медиуми.

5.

Клучни пресвртници за создавање на Национален ден на фитнесот
Месец да се оди ПР

Прибирање на податоците и
мерките

Повеќе бучава преку медиуми
на NFD кога, што е тоа и како да
се вклучите. Повеќе насочена
кон општата публика

Приберете податоци во однос
на учеството на самиот ден.

Internal Planning
Pick a date

Прибирање на содржина

Define how NFD will
be spoken about

Сведоштва/изјави од поддржувачи
на Националниот ден на фитнесот,
на пр. Амбасадори, кои ќе
ви помогнат да ја подигнете
свесноста и инволвираноста.

List of target stakeholders
AU

G

SEPT

OC

T

JU

JUN
AY

M

FE

B

MAR

AP

R
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N

Создајте ги средствата, кои им се
потребни на вашите чинители кои
ќе ви помогнат во активирањето
и зголемувањето на свесноста, на
пр. објави на социјални мрежи,
слики, постери, веб-банери, итн.

JA

Создавање на  дигитални и
социјални алатки

DEC

Вклучете ги клучните чинители
преку семинар за националниот
ден на фитнесот – разјаснете
им што е она што вие барате
од нив, и како ќе ги подржите
да го направат тоа, на пр. со
средства, материјали, итн.

NATIONAL
FITNESS
DAY

OV

L

N

Семинар за Националниот
ден на фитнесот

Create assets to support
the engagement and
awareness raising of NFD.

Дописи за зачувување на
датумот
Испратете дописи до предложените
чинитечо за да го впишат датумот
во нивните календари.

#BeActive Содржина
Активност – кампања на главниот
хаштаг низ социјалните медиуми
со релевантна содржина.

Тековен ангажман на сите
чинители

6. ЧИНИТЕЛИ
И ПАРТНЕРИ

6.

Чинители и партнери

За да спроведете ефективен Национален ден на фитнес, ќе ви треба поддршка од секторот за физичка активност и фитнес за активирањето на
теренот низ целата земја. Публиката на чинителите, со која може да комуницирате може да вклучува:













Претставници на фитнес индустрија - Национални, регионални клубови и клубови во заедницата.
Фитнес здруженија.
Спортски федерации и спортски клубови.
Спортски организации - како што се провајдери на локална заедница (на пр. Водечки групи),
Студентски спортски организации,, Организатори на маратон / триатлон.
Локални власти - Локални совети за спорт.
Училишта, колеџи и универзитети.
Тела за финансирање - кога е можно да се добие дополнително финансирање за поддршка на спроведување на активностите.
Олимписки и параолимписки управни тела.
Централни власти - Министерство за култура, млади и спорт, Државна агенција за спорт.
Приватни спортски компании - Настани, професионални тимови, спортски производи.
Национално координативно тело – НЦБ (NCB) за Европската недела на спорт - Улогата на НЦБ е да го зголеми пристапот
до овие иницијативи како дел од Европската недела на спортот, да ја подобри визибилноста и промоцијата на кампањите
и да го следи спроведувањето, влијанието и резултатите на Европската недела на спорт на национално ниво.

Важно е да се создаде листа на чинители, па за да бидете сигурни, одвојте време да размислите за сите чинители коишто можат да бидат
вклучени.
Овој аудиториум не само што ќе помогне да го активирате вашиот Национален ден на фитнес на теренот, туку исто така ќе поддржува и подигање
на свеста за денот / кампањата кај општата популација, со цел луѓето да пристапат до активностите и настаните што ќе се одвиваат.
Кога сакате да ги ангажирате чинителите и партнерите, важно е да дефинирате што сакате од нив и како ова може да им биде од корист ним и на
нивните цели, осигурувајќи дека процесот е взаемно корисен, што ќе резултира во поефикасно спроведување на кампањата. Клучниот повик за
акција веројатно ќе биде да започнат активност или повторно да обележат постоечка активност на денот како дел од вашиот Национален ден
на фитнесот; или за да ги промовираат или споделат централните комуникации што вие ќе им ги доставувате.
Повеќе информации за тоа како да комуницирате со чинителите и партнерите, можете да најдете во дополнителниот Комуникацоски план за
Кампања за Национален фитнес ден на Европа (http://www.ehfa-membership.com/sites/europeactive.eu/files/nfd20/nfd_communication_plan.pdf).

7. НАЦИОНАЛНО
КООРДИНАТИВНО
ТЕЛО ЗА ЕВРОПСКА
НЕДЕЛА НА СПОРТОТ

7.

Национално координативно тело за Европска недела на спортот
Секоја земја членка на ЕУ и повеќето земји
вклучени во Источното партнерство и Западен
Балкан имаат Национално координативно
тело (NCB) за Европската недела на спорт
НЦБ се одговорни за организирање настани
во текот на Европската недела на спортот, да
го подигнат профилот и свеста за кампањата,
да го следат влијанието, имплементацијата
и резултатите од оваа недела. НЦБ може да
биде владина или невладина, но потребно е
да биде организација која зазема централна
улога во националниот спортски пејзаж
НЦБ може да аплицира за финансирање од
Европската Комисија за поддршка на нивните
активности за Европската недела на спортот
и, генерално, тие се главен играч во сè што е
поврзано со Неделата на национално ниво.
Затоа, ние силно препорачуваме да им се
обратите на соодветните NCB да разговарате
за Кампањата за Национален ден на фитнесот.
Повеќе информации за Европската недела
на спортот можете да најдете на:
https://ec.europa.eu/sport/week/countries_en
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8. НАЦИОНАЛЕН
НАСТАН ЗА
ЧИНИТЕЛИТЕ

8.

Национален настан за чинителите

Одлична можност да ја активирате вашата мрежа
и да ги информирате чинителите да се вклучат во
кампањата за Национален ден на фитнесот е преку
вашиот годишен настан за национални чинители.
Овој настан може да биде во многу различни облици
и форми, но во рамките на проектот Национален
ден на фитнес за Европа ќе се спроведе годишен
организиран Национален семинар за чинители.
Повеќе информации за тоа како да организирате
национален настан за заинтересирани страни може
да се најдат во Планот на настани за Националниот
фитнес ден (http://www.ehfa-membership.com/sites/
europeactive.eu/files/nfd20/nfd_event_planner.pdf).
Кога ги имате сите клучни засегнати страни/чинители
во иста просторија, важно е да имате многу јасна
порака за нив во однос на тоа зошто и како тие треба
да бидат вклучени во вашата Кампања за Национален
ден на фитнесот. Во следното поглавје можете да
најдете неколку аргументи што треба да ги користите
за да ги убедите чинителите да се вклучат во вашата
кампања.
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9. КАКО ДА
СЕ РАЗВИВА
КАМПАЊАТА ЗА
НАЦИОНАЛНИОТ
ДЕН НА ФИТНЕСОТ

9.

Како да се развива Кампањата за Националниот  ден на фитнесот

Кампањата за Национален ден на фитнесот
е отворена за сите организации и поединци,
достапна е и е инклузивна. Основната
претпоставка е дека колку повеќе
организации и луѓе можете да убедите за
да организирате настан со кој ќе ја слават
физичката активност, толку подобро.
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9.1 Зошто е потребно организациите  да се пријават за учество
на Националниот ден на фитнесот
Еве неколку аргументи коишто можете да
ги користите за да ги убедите чинителите да
учествуваат во кампањата за Национален ден
на фитнесот:










Зголемување на јавното здравје преку
промовирање на физичка активност и
здрав начин на живот / искористување
на маркетинг-потенцијалот
Единствена можност да го промовирате
вашиот бренд и објект
Допрете до нови членови и зајакнете
ги бројот на нови интереси
Станете дел од најактивните
ден во годината
Станете дел од едно поголемо,
европско движење

Секако, има многу повеќе причини да станете
дел од кампањата што може да зависи од
локалниот и националниот контекст.
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9.2 Како да се пријавите за Национален ден на фитнес
Откако заинтересираните страни ќе покажат
волност да се вклучат во Кампањата за
Национален фитнес ден, важно е да знаете
како ќе можете да комуницирате со вашите
партнери и како ќе следите што се случува или
што ќе се случува.
Важно е да знаете кои информации сакате
да ги приберет и начинот на кој сакате да ги
прибирате. Ова може да биде преку дигитални
образци, е-пошта, хартиени формулари
или комбинација на различни алатки. Кога
имате воспотавено јасен процес, треба да го
соопштите тоа на едноставен начин до вашите
партнери за да ја направите бариерата за влез
што е можно пониска.
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9.3 Корисни алатки за дисеминација
Лесен начин за дистрибуирање на клучните
информации за вклучување на засегнатите
страни во вашата кампања е од најголема
важност. Еве два практични примери како да го
направите ова:
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o Презентација со слајдови
за членовите на вашиот тим,
организација и партнери за поддршка,
за презентирање и споделување
меѓу нивните сопствени мрежи.
o Документ од една или две страни, во
кој јасно е дефиниран Националниот ден
на фитнес, како да се вклучите и зошто видете ги прилозите за пример од Велика
Британија, користени во 2018 година.

10. МЕРЕЊА И
ЕВАЛУАЦИИ

10. Мерења и евалуации
Следете го успехот на вашиот Национален
ден на фитнес со гледање на основните
метрика што би можеле да ја измерите:








Учество на денот на Националниот
ден на фитнесот / Активности
Број на настани / активности, спроведени
како дел од Националниот ден на фитнесот
Допирање до социјалните медиуми - преку
употреба на #BEACTIVE во вашата земја
Тотално допирање на медиумите - преку
какво било стекнато медиумско покритие

Подолу се дадени неколку предлози за начини
на кои би можеле да ги снимите/регистрирате
горенаведените податоци:
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10.1 Онлајн истражувања
Користејќи мрежна платформа за анкета, можете да развиете
едноставна анкета преку Интернет за да им ја испратите на
партнерите за спроведување за да известуваат за нивните
активности / настани што се одржуваат на Националниот ден на
фитнесот. Ако го испратите ова како дел од електронската порака
за заблагодарување, ден по Националниот ден на фитнесот, тоа
може да помогне во добивање навремени одговори.
Пример на прашања што можеби ќе сакате да ги поставите
вклучуваат:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Регион
Име на организација
Име на веб-страница (на пример, ако
е дел од ланец за фитнес)
Поштенски код
Вашите броеви за учество на [вметнете датум на
неделата пред Националниот ден на фитнес]
Вашите броеви за учество на Националниот
ден на фитнес - [вметнете датум]

Преку мерење на учеството во текот на истиот ден, една
недела пред Националниот ден на фитнес, ви овозможува да
направите споредба за да видите дали свеста и промовирањето
на Националниот ден на фитнес помогнале во зголемувањето на
активност во текот на денот.
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10.2 Табеларни пресметки за партнери за спроведување
Користејќи табела во Excel, креирајте документ
за известување кој им овозможува на
партнерите за спроведувањето да ги пополнат
горенаведените информации од различните
фитнес центри, активности, спортски клубови
и сл. Доколку националниот ден на фитнес се
паѓа во среда – побарајте од нив ги да ги внесат
броевите за учество од претходната среда и на
Националниот ден на фитнесот, овозможувајќи
ви да бидете сведоци на влијанието што го има
Националниот ден на фитнесот врз стапките на
активност.
Ова треба да се сподели со партнерите за
спроведувањето однапред, објаснувајќи им
зошто сакате да го направите ова и како / кога
сакате тие да ги достават своите извештаи. Овој
метод очигледно доста зависи од партнерот за
спроведување и многу често нема да ја добиете
најдобрата стапка на повратни информации.
Сепак, во зависност од буџетите и алатките
коишто ви се достапни - ова е добар начин да
го почувствувате ефектот од Националниот
ден на фитнесот.
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10.3 Лица за анкетирање

Метод што се користи во многу кампањи во Велика Британија,
вклучувајќи ги This Girl Cann, I am team BG и National Fitness
Day е употреба на лица за анкетирање. Можете да спроведете
анкета преку лице, ангажирано за анкетирање кој има
голем примерок од општата популација што ќе одговори на
прашалникот. Тоа ви овозможува да ги извлечете податоците
и да ги екстраполирате низ целата нација.
Некои примери на прашања и опции за одговори што може да
ги погледнете се:
П1. Дали пред денешниов ден сте слушнале за Националниот
ден на фитнес?
- Да
- Да - и знам многу за тоа
- Да и јас знам малку за тоа
- Да - но не знам ништо за тоа
- Не - никогаш порано не сум слушнал/а за тоа
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П2 Колку сте физички активни на [Вметнете датум на
Национален ден на фитнес]? Ова може да вклучува, но не
е ограничено на, активности поврзани со животниот стил,
структурирано вежбање, спорт или комбинација од истите. Ве












0 минути
10 минути
20 минути
30 минути
40минути
50 минути
60 минути
70 минути
80 минути
90 минути
100 минути














110 минути
120 минути
130 минути
140 минути
150 минути
160 минути
170 минути
180 минути
190 + минути
Помалку од 30 минути
30 минути или повеќе
Еден час или повеќе

10.3 Лица за анкетирање
П3 Во кое од следниве поставки, доколку ги
има, сте биле физички активни на [Вметнете
датум на Национален ден на фитнес]?











Спортски центар или Центар
за рекреација (на пр. Теретана,
пливање, терени за бадминтон /
тениски терени, групна вежба)
Моето работно место
Дома
Додека патувате (на пр. Патувања, одење /
возење велосипед за да стигнете некаде)
На отворено (на пр. Одење, тргнување
на прошетка, подигање)
Друго
Не се применува - Јас не бев физички
активен во средата на 26 септември.

П.4 [Вметнете датум] беше Национален ден
на фитнесот. Дали ова влијаеше на тоа колку
физички активни бевте тој ден?
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- Да
- Да, учествував на официјален настан
за националниот ден на фитнесот
- Да, се занимавав со повеќе физичка
активност, но не учествував на официјален
настан за Денот на фитнесот
- Не, тоа немаше влијание

П5. Колку од вашите деца, доколку имате,
учествуваа
во
физичка
активност
на
Националниот ден на фитнесот [вметнете
датум]? Ова може да вклучува, но не е
ограничено на, активности според животен
стил, структурирано вежбање, спорт, училишни
/ клубови за активности или комбинација од
нив.









Немам деца
0
1
2
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11. ДОДАТОК

11. Додаток
Wednesday 26th September
REGISTER YOUR EVENT TODAY

National Fitness Day is back for the 8th
year and gives you the platform to
promote your brand and create a buzz, all
while celebrating the fun of ﬁtness and
getting the nation moving.

What you can do
Your National Fitness Day event can be
whatever you want it to be – from
opening up a regular class as s free trial
for new members all the way through to
going for a world record attempt.
Here’s a taster of what people have
done before:

Wednesday 26th September promises
to get a record number of Brits moving to
celebrate the fun of ﬁtness.

500m Row Challenge with prizes won!

Morning Fitness Rave

Everyone Active

Nancy Astor Sports Center

A company wide Squat Challenge

Ten Hour Spinathon!

Places for People

1Life

Why should you sign up to National Fitness Day?
Promote your brand and facilities
Reach out to new members and
boost footfall
Take part in the UK’s biggest
celebration of ﬁtness

Follow these simple steps to get
involved:
1) Decide what you will do for National
Fitness Day 2018
2) Register your event, activity or offer
at www.nationalﬁtnessday.com.
Your event will then be hosted on the
National Fitness Day site and
promoted to the public – when the
activity ﬁnder goes live!
3) Closer to the day itself you’ll be able to
download the free National Fitness
Day toolkit
4) Use the National Fitness Day digital
toolkit to promote your event via the
included marketing materials
5) Put on a great show!

Last year more than 6,000 sites across
the UK hosted over 20,000 activities,
challenges and classes to engage existing
and new members. The day saw National
Fitness Day reach new heights with a
social media reach of 65 million and 5.1
million people getting active on the
day!

6,000

sites across the uk

20,000

FREE activities hosted

Social reach of

65 Million
Registering your interest is incredibly
easy, and our team will be available
help you along the way to put on a
fantastic National Fitness Day event to
engage the public and create a local
media buzz.

www.nationalﬁtnessday.com
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