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Підтримка Європейською Комісією випуску
цієї публікації не означає схвалення її змісту,
що відображає лише думки авторів, і Комісія
не несе відповідальності за використання
інформації, що міститься в ній.
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1. ВСТУП

1.

Bctyπ

Дане керівництво призначено для підтримки вас та вашої
країни у проведенні Національного дня фітнесу для заохочення
і підвищення кількості активних людей по всій Європі.
Національний день фітнесу є частиною Європейського тижня
спорту Європейської Комісії (EWoS), розробленої для вирішення
проблеми низького рівня фізичної активності через основний
посил #BeActive. Цей документ допоможе підтримати вас у
створенні та розробці надихаючого Дня з чітким закликом
до дій, як для зацікавлених сторін, так і для широкого кола
населення шляхом використання рекламних акцій та заходів.
Даний документ доповнено спеціальним комунікаційним
планом, який покликаний допомогти організаціям донести свої
основні цінності відповідним людям у рамках Європейського
тижня спорту та Національного дня фітнесу. Дане керівництво
було розроблено в рамках проєкту Національного дня фітнесу
для Європи.
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2. ПРОЄКТ
«НАЦІОНАЛЬНИЙ
ДЕНЬ ФІТНЕСУ
ДЛЯ ЄВРОПИ»

2.

Проєкт «Національний день фітнесу для Європи»

Проєкт “Національний день фітнесу для Європи” — подія, яка
проводиться ЄС з метою просування Європейського тижня спорту
шляхом організації кампанії «Національний день фітнесу» у 8 країнахпартнерах проєкту, включаючи Україну, та у Європі загалом. Нижче
розглянемо основні цілі кампанії до Національного дня фітнесу та про
що необхідно пам’ятати протягом процесу підготовки:
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просувати Європейський тиждень спорту (EWoS) в країнахпартнерах проєкту шляхом проведення ефективних
кампаній, заснованих на успішному досвіді;
зміцнити спортивно-оздоровчу мережу в кожній країні-учасниці
проєкту, що не входить в ЄС, шляхом організації національних
семінарів для зацікавлених сторін на основі принципів EWoS;
просувати цінності ЄС через фітнес і спорт
в країнах-партнерах проєкту;
просувати і розширювати існуючу програму NFD по всій
Європі, зокрема в Україні, та підвищувати взаєморозуміння
та співпрацю з країнами, які межують з ЄС.

3. Національний день фітнесу та Європейський тиждень спорту в більш
широкому контексті

3. НАЦІОНАЛЬНИЙ
ДЕНЬ ФІТНЕСУ ТА
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ТИЖДЕНЬ СПОРТУ В
БІЛЬШ ШИРОКОМУ
КОНТЕКСТІ

3.1 Що таке Національний день фітнесу?
Національний день фітнесу —- це маркетингова кампанія, день задоволення від фітнесу та фізичної активності. Цей день спрямований
на те, щоб згуртувати націю, нагадати нам про те, чому важливо рухатися, підкреслюючи роль, яку фізична активність відіграє у тому,
щоб допомагати нам мати здорове, щасливе життя, як фізично, так і морально.
Національний день фітнесу було започатковано в Великобританії і створено Energie Group у 2011 році, яка є найбільшою та
швидкозростаючою фітнес-франчайзинговою компанією в Англії. Усвідомлюючи більш широкі можливості цього дня, énergie люб’язно
передала проєкт UKactive у 2014 році. UKactive — це національна асоціація, яка займається зміцненням здоров’я за рахунок фізичної
активності та збільшення із року в рік кількості людей, залучених до Національного фітнес дня у Великобританії.
Національний день фітнесу передбачає проведення БЕЗКОШТОВНИХ заходів та активностей у фітнес клубах, спортзалах, розважальних
центрах, парках, на вулицях, у школах, університетах та навіть на робочих місцях, тим самим залучаючи людей до фізичної активності
протягом дня.
День розпочинається з «медіа-моменту», з визначення намірів та підвищення обізнаності населення, що це Національний день
фітнесу. Це може бути невеликим заходом із ключовим представником чи послом для проведення кампанії, який може допомогти
залучити підтримку у ЗМІ. Хостинг цього моменту підтримує більш широку роботу, яка ведеться по всій країні, оскільки дозволяє
речнику обговорювати, що ще відбувається в регіонах та ком’юніті протягом дня. Важливо мати справжній заклик до дії в рамках цієї
можливості, щоб заохотити людей бути активними. Наприклад: Відвідайте місцевий фітнес центр, спортивний клуб або центр дозвілля
для безкоштовних заходів АБО відвідайте цільову сторінку веб-сайту, щоб дізнатись, що знаходиться поблизу вас.
Використовуючи ваші основні можливості, зацікавлені сторони та партнерів, плануйте і активно впливайте, щоб усі могли поділитися
чи опублікувати однаковий пост із закликом займатися у соціальних мережах на початку Національного дня фітнесу. Це допомагає
просувати хештег кампанії #BEACTIVE по всій країні, забезпечуючи залученість з початку дня, і підтримуючи її, залишатися у свідомості
людей. Після цього, важливо оновлювати та ділитися контентом у соціальних мережах, розповсюдженого протягом Національного
дня фітнесу — повторний обмін та взаємодія з цим контентом продовжує сприяти просуванню та розширенню обізнаності щодо
кампанії серед населення. Там, де це можливо, необхідно забезпечити розповсюдження контенту з ваших власних соціальних медіа
протягом дня, повторно ділитися кліпами та зображеннями з медіа-моменту на початку дня або відвідувати та ділитися контентом
безпосередньо з інших подій та заходів.
Національний день фітнесу — важливий день, оскільки він надихає країни більше рухатися і краще розуміти переваги активного способу
життя. Активність покращує не лише фізичне здоров’я, але й здійснює неймовірний вплив на наше психічне здоров’я, на нашу впевненість,
соціальні зв’язки та здатність будувати кращі ком’юніті. Сам день націлений на зміни поведінки та звичок, які супроводжуватимуть нас
все життя.

3.2 Національний день фітнесу і Європейський тиждень спорту
Національний день фітнесу належить до Європейського
тижня спорту, загальноєвропейської кампанії, що
проводиться Європейською Комісією для сприяння
спорту та фізичній активності на всьому континенті,
заохочуючи нації та людей до фізичної активності.
Спорт і фізичні навантаження значною мірою
сприяють здоров’ю та добробуту європейських
громадян, проте рівень фізичної активності в Європі
на даний момент не зростає і навіть знизився в деяких
країнах. Європейський тиждень спорту — це спільна
відповідь на цей виклик, а також заклик до дій
Кампанія «Європейський тиждень спорту» була
розпочата у 2015 році та зростала експоненціально
за останні роки, як за кількістю подій, так і за
учасниками. Кампанія «Національний день фітнесу»
завжди відбувається під час Європейського тижня
спорту і має потенціал стати ключовою віхою тижня
в кожній європейській країні. Успішне проведення
Європейського тижня спорту сприятиме розвитку
кампанії «Національний день фітнесу», і навпаки
Більше інформації про Європейський тиждень спорту
можна знайти на:
https://ec.europa.eu/sport/week_en
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4. ЩО
ГОВОРИТИ ПРО
НАЦІОНАЛЬНИЙ
ФІТНЕС ДЕНЬ

4.

Що говорити про Національний фітнес день

У цьому розділі ми коротко розповімо, як можна спілкуватися з бізнесом та споживачами щодо Національного дня фітнесу. Більш вичерпний
огляд того, як спілкуватися про кампанію, можна знайти в Національному комунікаційному плані Національного дня фітнесу у Європі.
(http://www.ehfa-membership.com/sites/europeactive.eu/files/nfd20/nfd_communication_plan.pdf).
З надією на те, що велику кількість безкоштовних заходів можуть проводити кілька партнерів у всій країні, Національний день фітнесу
може стимулювати участь широкого кола учасників та зацікавлених сторін для просування цінностей фізичної активності у своєму
унікальному стилі, надаючи кампанії ширшу підтримку у підвищенні обізнаності про неї та досягнення її мети.
Таке розмаїття мови і підходів є бажаною силою кампанії, однак, щоб загальний зміст Національного дня фітнесу не загубився у
широкому діапазоні голосів партнерів, ми радимо вам з шанобливим ставленням просити, щоб усі прес-релізи, пов’язані з Національним
днем фітнесу та комунікації у вашій країні містили набір формулювань, заздалегідь визначених організатором кампанії (вами). Чудовим
підходом для цього буде створення свого власного шаблону прес-релізу, який зможе використовувати будь-який партнер як основу для
створення власних індивідуальних комунікацій.
Наприклад, при поясненні кампанії можна запропонувати наступні формулювання. Це також можна використовувати для публікацій у
блогах, роботі зі споживачами та інших формах спілкування, де це необхідно:






Національний день фітнесу — це день отримання задоволення від занять фітнесом та фізичною
активністю, коли люди різного віку, походження та здібностей збираються разом, щоб отримати
користь від веселощів та позитивний ефект після фітнесу та фізичної активності.
Безкоштовні заходи та активні (дегустаційні) сесії фізичної активності пройдуть по всій країні,
залучаючи нову та існуючу аудиторію, показуючи переваги рухової активності.
Щоб дізнатися більше і залучитися до події перейдіть за наступним посиланням:

https://www.europeactive-euaffairs.eu/projects/nfd-europe
https://ukrainian-active.org.ua/podii/natsionalnyi-fitnes-den.html
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5. КЛЮЧОВІ ЕТАПИ
У ПІДГОТОВЦІ ДО
НАЦІОНАЛЬНОГО
ФІТНЕС ДНЯ

5.

Ключові етапи у підготовці до Національного фітнес дня

В наступній схемі демонструються
деякі ключові напрями роботи
поряд із часовою шкалою, необхідні
для ефективного створення та
проведення кампанії Національного
дня фітнесу. Це залежить від
відповідних
можливостей
у
вашій країні, регіоні та може бути
адаптоване відповідно до більш
чітких термінів для задоволення
потреб зацікавлених сторін та
цільових аудиторій у вашій країні.
скільки Національний день фітнесу
— один день у вересні, важливо
говорити про нього та просувати
цей день вже з лютого / березня. Це
дозволить зацікавленим особам та
партнерам зберегти дату, додавши до
свого календаря подій та маркетингу.
Ми
рекомендуємо
створити
власні
діджитал
та
соціальні
інструменти і почати ділитися з
ними з червня. Надання змоги
14

зацікавленим
сторонам
та
партнерам використовувати надані
активи сприятимуть підвищенню
обізнаності та популяризації події
серед населення.

Ближче до вересня велика кількість
маркетингових акцій та комунікацій
мають бути спрямовані на партнерів та
зацікавлених сторін для їх залучення
до Національного дня фітнесу. Як
показано на вищезазначеній схемі
шкали часу, комунікація та маркетинг
із “Місяця для початку піар-кампанії”
переходить у заклик залучення
до активності серед населення в
цілому. Це період, коли починається
заохочення населення брати участь
у безкоштовних активностях через
повідомлення, створення взаємодії
у соцмережах через використання
хештегів.

5.

Ключові етапи у підготовці до Національного фітнес дня
Місяць для початку піаркампанії

Збір даних та охоплення
Фіксація участі за день

— Потік інформації через медіа
про те, що таке Національний
фітнес день, коли відбудеться, як
долучитися до нього.Орієнтир на
просування серед населення.

Внутрішнє планування:
Оберіть дату

Охоплення контентом

Визначте як говорити про NFD

Відгуки — від тих, хто
підтримує NFD
OC

L

JU

JUN

NATIONAL
FITNESS
DAY

JA

M

N

AY

Створення активів для залучення
та підвищення обізнаності про

T

DEC

FE

B

MAR

AP

R

Запросіть ключових стейкхолдерів
до участі у семінарі присвяченому
NFD — майте чітке уявлення
що вам необхідно від них і що
ви їм можете запропонувати
(прояви, матеріали і т.п.)

SEPT

OV

Семінар до Національного
фітнес дня

G
AU

N

Амбасадори для
підвищення обізнаності та
залучення населення.

Список цільових
зацікавлених сторін

Збереження дати Зв’язок
Розсилка повідомлень з
пропозиціями зацікавленим
сторонам та додаванням дати
події до їх календарів

#BEACTIVE Контент
Створення діджитал та
соціальних інструментів:
Створіть активи, необхідні
зацікавленим сторонам, щоб
допомогти вам активізувати
та підвищити рівень
обізнаності (соціальні пости,
зображення, постери, банери
для вебсайтів, тощо)
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просування основного хештегу у
соцмережах з відповідним контентом

Постійна взаємодія із
зацікавленими сторонами
— стейкхолдерами

6. ЗАЦІКАВЛЕНІ
СТОРОНИ ТА
ПАРТНЕРИ

6.

Зацікавлені сторони та партнери

Для забезпечення ефективного проведення Національного дня фітнесу вам слід залучитися підтримкою сектору фізичної активності та
фітнесу, щоб допомогти активізувати дії на місцях по всій країні.
Аудиторія зацікавлених сторін, для залучення може включати:













Представників фітнес-індустрії — національні, регіональні та громадські клуби
Фітнес-асоціації
Спортивні федерації та спортивні клуби
Спортивні організації — такі як місцеві громадські організації (наприклад, групи любителів
бігу), студентські спортивні спілки, організатори марафону / триатлону
Місцеві органи влади — місцеві спортивні ради
Школи, коледжі та університети
Фінансові органи — де можливо отримати додаткове фінансування для підтримки проведення
Олімпійські та паралімпійські органи управління
Центральні органи влади — Міністерство культури, молоді та спорту, Державне агентство спорту
Приватні спортивні компанії — евент-агенства, професійні команди, спортивні товари.
Національний координаційний орган (NCB) для Європейського тижня спорту — Роль NCB полягає в тому, щоб посилити
охоплення цих ініціатив у рамках Європейського тижня спорту, підвищити видимість та просування кампаній, а
також контролювати виконання, вплив та результати Європейського тижня спорту на національному рівні.

Важливо створити карту зацікавлених сторін, щоб не кваплячись, продумати список усіх стейкхолдерів, які можуть бути залучені до події.
Ця аудиторія не тільки допоможе активізувати ваш Національний день фітнесу на місцях, але й підтримає в підвищенні рівня обізнаності
про день / кампанію серед широких верств населення, популяризацію і поширення інформації про активності та події, що відбуватимуться.
При залученні стейкхолдерів та партнерів, важливо визначити, що вам необхідно від них і яким чином це може їх зацікавити, задовільнити
цілі. Взаємовигідна співпраця призведе до більш ефективного і успішного проведення кампанії. Ключовий заклик до дії активізує їх
діяльність до залучення населення і участі у Національному дні фітнесу через поширення наданої вами інформації.
Більш детальну інформацію про те, як спілкуватися із зацікавленими сторонами та партнерами, можна знайти у плані комунікацій
присвяченому проведенню Національного фітнес дня. (http://www.ehfa-membership.com/sites/europeactive.eu/files/nfd20/nfd_
communication_plan.pdf).

7. НАЦІОНАЛЬНИЙ
КООРДИНАЦІЙНИЙ
ОРГАН
ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ТИЖНЯ СПОРТУ

7.

Національний координаційний орган Європейського тижня спорту
Кожна країна-член ЄС та більшість країн,
що беруть участь у Східному партнерстві
та Західних Балканах, мають Національний
координаційний орган (NCB) для
проведення Європейського тижня спорту.
НКО відповідає за організацію заходів
під час Європейського тижня спорту,
за підвищення рівня обізнаності та
поінформованості кампанії, моніторингом
впливу, реалізацією та результатами
Тижня. НКО — це урядова чи неурядова
організація, яка відіграє одну з ключових
ролей у національній спортивній структурі.
НКО можуть подати заявку на фінансування
до Європейської Комісії для підтримки їх
діяльності на Європейському тижні спорту і
в цілому звертатися з будь-яких питань, що
стосуються Тижня на національному рівні.
Тому ми наполегливо радимо звернутися
до відповідних НКО, щоб оьговорити
кампанію Національного дня фітнесу.
Ви можете знайти більше інформації
про кожну з країн-учасниць на
https://ec.europa.eu/sport/week/countries_en
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8. НАЦІОНАЛЬНА
ПОДІЯ ДЛЯ
ЗАЦІКАВЛЕНИХ
СТОРІН

8.

Національна подія для зацікавлених сторін

Чудова нагода активізувати вашу співпрацю та
інформувати зацікавлених сторін долучитися
до кампанії Національного дня фітнесу — через
щорічні національні заходи для стекхолдерів.
Ця подія може бути різних форматів,
але у будь-якому разі, в рамках проєкту
«Національний день фітнесу Європи» буде
організовано щорічний Національний семінар
для зацікавлених сторін.
Більш детальну інформацію про те, як
організувати
національний
захід
для
зацікавлених сторін, можна знайти у плані
заходів до Національного дня фітнесу Європи.
(http://w w w.ehfa-membership.com/sites/
europeactive.eu/files/nfd20/nfd_event_planner.
pdf).
Коли ви зібрали всіх ключових стейкхолдерів,
важливо, щоб у вас було сформульоване чітке
повідомлення про те, чому і як вони повинні
бути залучені до вашої кампанії проведення
Національного дня фітнесу. У наступному
розділі ви можете знайти аргументи, які мають
переконати партнера брати участь у вашій
кампанії.
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9. ЯК РОЗШИРИТИ
КАМПАНІЮ
ПРОВЕДЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО
ФІТНЕС ДНЯ

9.

Як розширити кампанію проведення Національного фітнес дня

Кампанія проведення «Національного
дня фітнесу» відкрита для всіх організацій
та осіб, є доступною та всеосяжною. Чим
більше організацій та людей долучаться до
організації та участі у заходах, спрямованих на
підвищення фізичної активності, тим краще.
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9.1 Чому організаціям слід брати участь у Національному дні фітнесу
Нижче наведемо певні аргументи, які ви можете
використати, щоб переконати стейкхолдерів
долучитися до Національного дня фітнесу:










Зміцнення здоров’я населення шляхом
просування і популяризації фізичної
активності та здорового способу життя /
використання маркетингового потенціалу;
Це унікальна можливість просувати
свій бренд та послуги для більш
широкого кола потенційних клієнтів;
Розширте цільову аудиторію
та отримуйте більше
Станьте частиною
найактивнішого дня року;
Станьте частиною наймасштабнішого
європейського руху.

Звичайно, є ще багато причин та аргументів
стати частиною кампанії, які залежать від
концепції проведення та контексту — місцевого
або національного.
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9.2 Як долучитися до Національного дня фітнесу
Після залучення стейкхолдерів до участі
у Національному фітнес дні, необхідно
вибудувати комунікацію з ними: визначити
способи спілкування, відстежування діяльності.
Важливо, визначити спосіб збору даних та
необхідної інформації. Це можна реалізовувати
за допомогою цифрових форм, електронної
пошти, паперових бланків чи за допомогою
інших інструментів. Коли у вас буде налагоджено
роботу, процеси повідомлення, поширення
інформації , реєстрації на подію стануть значно
легшими і доступними.
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9.3 Корисні поради з розповсюдження інформації
Доступність і простота процесу розповсюдження
інформації для залучення стейкхолдерів
є надзвичайно важливою. Наведемо два
практичні приклади, як це реалізувати:
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Презентація (внутрішнього використання)
для членів вашої команди про принципи
організації заходу та підтримку партнерів.
Невеликий документ на 1-2 сторінки
із чітким визначенням що таке
Національний день фітнесу, як до нього
долучитися та чому (див. Додаток —
приклад документу з Великобританії,
використаний у 2018 році)

10. ВИМІРЮВАННЯ
ТА ОЦІНКА

10. Measurement and Evaluation
Слідкуйте за успішністю Національного
дня фітнесу, ознайомившись із основними
показниками, які можна виміряти:








кількість участей у активностях /
заходах Національного дня фітнесу
кількість активностей / заходів, проведених
в рамках Національного дня фітнесу
Підрахунок у соцмережах — за допомогою
використання #BEACTIVE у вашій країні
Загальне охоплення у ЗМІ — через
кожне висвітлення у медіа і пресі

Нижче наведено кілька
вищезазначені дані:

28

способів

зафіксувати

10.1 Інтернет-опитування
Використовуючи спеціальну платформу опитувань,
ви можете розробити просте онлайн-опитування,
щоб надсилати партнерам форму звіту про їх
діяльність / заходи, що проводилися в Національний
день фітнесу. Якщо ви надішлете це як частину
електронного листа «Дякуємо за співпрацю» на
наступний день після Національного дня фітнесу, це
може допомогти отримати своєчасні відповіді.
Приклади запитань, які ви можете поставити,
включають:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Регіон
Назва організації
Назва сайту (наприклад, якщо це
частина мережі тренажерних залів)
Поштовий індекс
Кількісні показники участі на передодні [вкажіть
дату за тиждень до Національного дня фітнесу]
Кількісний показник участі у Національному
дні фітнесу [зазначивши дату проведення]

Вимірявши залученість у день та за тиждень до
Національного дня фітнесу, ви можете зробити
порівняння, щоб побачити, чи допомогла кампанія
та просування Національного дня фітнесу створити
приплив активності.
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10.2 Електронні таблиці для партнерів
За допомогою електронної таблиці Excel
створіть звітний документ, який дозволить
партнерам
заповнювати
вищевказану
інформацію з різних фітнес-центрів, закладів,
спортивних клубів тощо. Якщо Національний
день фітнесу припадає на середу — запросіть
їх заповнити кількість учасників з попередньої
середи та під час проведення Національного
дня фітнесу, що дозволить перевірити вплив
Національного дня фітнесу на рівень активності.
Цією інформацією необхідно заздалегідь
поділитися з партнерами, пояснивши, чому
це важливо і у якій формі краще вести
звітність. Звісно, ефективність цього методу
дуже залежить від партнера, і досить часто
інформація є неточною. Однак, залежно від
доступних вам бюджетів та інструментів — це
реальний спосіб відчути вплив Національного
дня фітнесу.
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10.3 Анкетування

Метод, який використовується у багатьох кампаніях у
Великобританії, включаючи This Girl Can, I’m Team GB і National
Fitness Day, — це використання анкетувань. Ви можете
провести анкетування за допомогою агентів опитування,
які мають велику вибірку респондентів, що відповідають на
анкети. Це дає змогу отримувати дані та екстраполювати їх по
країні.
Приклади питань та варіанти відповідей, які можна додати до
анкетування наведено нижче:
1. Чи чули Ви про Національний день фітнесу до сьогоднішнього
дня?
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Так
Так — і я багато про це знаю
Так, і я трохи про це знаю
Так — але я нічого про це не знаю
Ні — я ніколи раніше про це не чув

2. Наскільки фізично активними ви були у Національний
фітнес день [Дата Національного дня фітнесу]? Це включає усі
фізичні активності, вправи, заняття спортом, які ви виконували
протягом дня. Будь ласка, дайте свою відповідь:













0 хвилин
10 хвилин
20 хвилин
30 хвилин
40 хвилин
50 хвилин
60 хвилин
70 хвилин
80 хвилин
90 хвилин
100 хвилин
110 хвилин













120 хвилин
130 хвилин
140 хвилин
150 хвилин
160 хвилин
170 хвилин
180 хвилин
190+ хвилин
Менше ніж 30 хвилин
30 хвилин або більше
1 година або більше

10.3 Анкетування
3. В якому із наведених у переліку місць ви були
фізично активними у Національний фітнес день
[Дата Національного дня фітнесу]?











спортивний зал або центр дозвілля
(наприклад, тренажерний зал,
басейн, корт для бадмінтону /
тенісу, групова вправа, спортивний
майданчик, фітнес-клуб, стадіон)
моє робоче місце
вдома
під час подорожі (наприклад, у
поїздках, при ходьбі, їзді на велосипеді,
з метою потрапити кудись)
На свіжому повітрі (наприклад,
на пробіжці, прогулянці)
Інший варіант
Я не був фізично активним
у суботу, 26 вересня

4. [Дата Національного дня фітнесу] було
Національним днем фітнесу. Чи це вплинуло на
те, наскільки фізично активними ви були в цей
день?
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Так
Так, я брав участь в офіційному
заході Національного дня фітнесу





Так, я більше займався фізичною активністю, але не брав
участі в офіційному заході Національного дня фітнесу
Ні, це не мало впливу

5. Скільки ваших дітей (якщо у вас є) брали участь у фізичних
активностях у Національний день фітнесу [Дата Національного
дня фітнесу]? Це включає усі фізичні активності, вправи, заняття
спортом, які ви виконували протягом дня. Будь ласка, дайте свою
відповідь:









У мене немає дітей
0
1
2
3
4
5+
Я не знаю

11. ДОДАТКИ

11. Дoдatkи
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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