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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.

Вступ

Даний планувальник заходів розроблений в рамках проєкту
“Національний день фітнесу для Європи”, який фінансується ЄС за
програмою “Еразмус +”. Головна мета проєкту — популяризація
фізичної активності та Європейського тижня спорту шляхом
організації кампанії Національного фітнес дня у всіх країнахпартнерах проєкту.
Важливою частиною проведення національної фітнес-кампанії
є охоплення місцевих, національних та навіть міжнародних
партнерів. Проведення Національного семінару стейкхолдерів
— корисний інструмент об’єднання великої кількості різних
зацікавлених сторін. Цей планер містить практичну інформацію
про те, як організувати такий захід та як використати результати
заходу для успішної реалізації кампанії Національного дня
фітнесу.
Даний документ найкраще читати у поєднанні з Керівництвом
із проведення кампанії Національного дня фітнесу та
комунікаційним планом, який надасть вам всю необхідну
інформацію та рекомендації для проведення власної кампанії.
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1.1 Загальна інформація

По-перше, давайте визначимо що таке Європейський тиждень спорту та звідки походить кампанія Національного фітнес дня.
Європейський тиждень спорту
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: ec.europa.eu/sport/week_en
Національний день фітнесу
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.
Національний семінар стейкхолдерів
Яким чином проведення Національний семінару стейкхолдерів вписується у концепт проєкту? Семінар є ключовим елементом у
побудові успішної кампанії до Національного дня фітнесу, яка, у свою чергу, є основою проведення успішного Європейського тижня
спорту. Семінар — це можливість об’єднати зацікавлені сторони в одному місці та пояснити цілі кампанії та механізм залучення більшої
кількості населення. Тому важливо залучатися підтримкою потрібних людей та організацій і бути готовим для їх реєстрації для участі у
вашій кампанії. Семінар — це ваша можливість підняти свою кампанію на інший, вищий рівень.
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2.

Організація та впровадження

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА
ВПРОВАДЖЕННЯ

2.1 Цілі та очікувані результати

Як і з кожною подією, яку проводить ваша організація, важливо
вирішувати її структуровано і мати чіткий план — хто, що, коли і
чому.
Почнемо з питання: чому?. Яких результатів ми намагаємось
досягти за допомогою Національного семінару стейкхолдерів.
Семінар можна вважати успішним, коли:
Делегати розуміють концепцію Національного
дня фітнесу та Європейського тижня спорту.



Делегати висловлюють чіткий інтерес чи зобов’язання
брати участь або підтримувати кампанію.



До Вас долучаються нові організації, а загальний
базис фізичної активності та фітнесу зміцнюється.



Було б доцільно визначити бажану кількість представників /
організацій, які мають відвідати захід і долучитися до кампанії.
Однак, такі цифри та способи розвитку співпраці залежатимуть
від характеру вашої організації та національного контексту.
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2.2 Етапи реалізації

Організація Національного семінару стейкхолдерів включає
наступні етапи:
1.
2.

Підготовчий етап 1 — вибір дати, часу та місця
Підготовчий етап 2 — пропонування і створення
програми семінару з темами / ідеями
Етап розвитку 1 — перше інформування про подію
Етап розвитку 2 — вибір місця проведення
та складання графіку витрат
Етап розвитку 3 — Відкриття реєстрації, старт маркетингу
Реалізація — проведення події
Аналіз — внутрішня оцінка у письмовій формі та фінансовий
звіт. Це, у свою чергу, може призвести до змін у плані подій.

3.
4.
5.
6.
7.

Оскільки цей спортивний захід входить у план проєкту, то
участь представників у ньому безкоштовна та з обов’язковою
реєстрацією. Зменшення витрат у пріоритеті.
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2.3 Event-команда
Одне з ключових завдань — формування event-команди. Необхідно визначити хто саме братиме участь в організації заходу. Кількісний
склад команди залежить від можливостей та структури вашої організації. Однак важливо на ранніх етапах визначити головні обов’язки
залучених людей.

ІМ’Я

ФУНКЦІЯ

РОЛЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ
ЗАХОДУ
Event Manager
Communication officer (Спеціаліст
з питань комунікації)
IT-support (служба технічної підтримки)
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2.4 Можливі ризики та запобігання їм
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П-проблема Р-рішення
П: Зареєстровано дуже мало учасників // Р:
персоналізовані електронні листи та телефонні дзвінки,
щоб переконати національні асоціації приєднатися.
P: Відсутність співробітників із досвідом // S:
Позбавтеся від очікувань з самого початку,
налагоджуйте зв’язок та співпрацю.
P: Делегати не з широкого кола сектору // S:
Маркетинг та залучення цільової аудиторії
через комунікацію з різними підходами.

2.5 Діджиталізація у міжнародному аспекті

Міжнародні спікери, які не зможуть фізично відвідати семінар,
можуть долучитися і бути включеними до програми за
допомогою попередніх відеозаписів, онлайн-сесій та дзвінків.
Це означає, що організація заходу повинна включати добре
технічне оснащення для забезпечення належного зв’язку.

12

3. КОМУНІКАЦІЯ

3.

Комунікація

Розрізняють наступні групи, з якими необхідно підтримувати контакт під час організації та проведення заходу для стейкхолдерів.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Список контактів
2. Список спікерів
3. Список делегатів
4. Контакти з медіа
5. Широке коло зацікавлених сторін, які прагнуть до успішної співпраці
6. Інші громадські спортивні організації, які допоможуть у проведенні Національного дня фітнесу та Європейського тижня спорту.

Основне повідомлення міститиме наступні елементи і буде подано різними способами:





Організація об’єднує усі зацікавлені сторони країни (організації, власників фітнес-клубів, фітнес-професіоналів
тощо) для популяризації проєкту Національного фітнес дня Європи та Європейського тижня спорту.
Організація пишається тим, що об’єднує усі зацікавлені сторони, розвиваючи та зміцнюючи європейську фітнес-мережу.
Започатковуйте і продовжуйте проведення цієї події та продовжуйте розвивати фітнес-сектор у вашій країні та Європі.

Учасникам семінару також буде запропоновано рекламувати подію, використовуючи #BEACTIVE та повідомлення, підготовлені
спеціалістом з питань комунікації.
Використовуватимуться наступні канали зв’язку:






Twitter
Facebook / Instagram
Прес-релізи
email-розсилки
публікації у блогах на сайтах

Конкретні комунікаційні дії зазначені у графіку наведеному нижче.
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4. КОНКРЕТНІ
ДІЇ ТА
ПОРЯДОК ЇХ
ВИКОНАННЯ

4.

Конкретні дії та порядок їх виконання

ДАТА ПОЧАТКУ
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ОБОВ’ЯЗКИ

КИМ
ВИКОНУЮТЬСЯ

Розробка списку контактів
для різних груп

Керівник/Спеціаліст з питань
комунікації/Event-менеджер

Створення банеру

Event-менеджер/Спеціаліст
з питань комунікації

Повідомлення назви та
загальної інформації
про подію за допомогою
каналів зв’язку партнерської
організації (соцмережі, на сайті,
інформаційні розсилки, тощо)

Спеціалісти з питань
комунікації

Затвердження повної програми

Директор програм

Створити перше
видання програми чи
інформаційних блоків

Графічний дизайнер

Узгодити місце проведення і
переконатися що все гаразд

CEO (Головний
виконавчий директор)

Розсилка програми спікерам,
делегатам, пресі

Спеціалісти з питань
комунікації

Завантаження програми
на сторінку заходу та на
платформи партнерських
організацій

Systems Manager

ДЕДЛАЙН

4.

Конкретні дії та порядок їх виконання

ДАТА ПОЧАТКУ

ОБОВ’ЯЗКИ

КИМ
ВИКОНУЮТЬСЯ

Дизайн іменних бейджів +
отримання чеку за друк

Event-менеджер

Email-розсилка спеціальної
інформації спікерам

Event-менеджер

Підтвердження місця
проведення і програми
обслуговуючому
персоналу/кейтерингу

Event-менеджер

Отримання і розсилка
додаткових підтверджень
(команді, спікерам,
спеціальним гостям)

Event-менеджер

Відправка остаточного списку
делегатів для іменних бейджів

Event-менеджер

Перевірка списку
зареєстрованих делегатів та
видача їм іменних бейджів

Event-менеджер

Організація висвітлення
події в соціальних мережах,
залучення учасників,
перепости, пост-релізи
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Event-менеджер
Спеціаліст з питань комунікації

ДЕДЛАЙН

4.

Конкретні дії та порядок їх виконання

ДАТА ПОЧАТКУ

ОБОВ’ЯЗКИ

КИМ
ВИКОНУЮТЬСЯ

Розсилка подяки персоналу,
спікерам та спеціальним
гостям та аналіз роботи

Event-менеджер

Розсилка учасникам
електронного листа із
посиланням на фотографії
та презентації.
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Event-менеджер
Спеціаліст з питань комунікації

Подяка керівництву місця
проведення за співпрацю

Event-менеджер

Врахування усіх фінансових
витрат / оплата усіх
рахунків за витрати

Фінансовий менеджер

Надання звіту про подію,
включаючи кількість
учасників / статистичні
дані, фінансовий огляд та
загальний огляд, які Директор
програми має представити
на засіданні правління

Event-менеджер

ДЕДЛАЙН

