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Kaj je #BEACTIVE 
DAY?

#BEACTIVE DAY je kampanja, ki
skozi brezplačne dogodke in
aktivnosti v fitnesih, športnih
centrih, delovnih mestih in na
prostem, ki se odvijajo v času
Evropskega tedna športa (EWoS),
ozavešča o pomembnosti telesne
dejavnosti. #BEACTIVE DAY je tako

pomemben dan, saj navdihuje ljudi k
gibanju in bolje razumejo prednosti
aktivnega življenjskega sloga.



Kaj je #BEACTIVE 
DAY?

Kampanja v letu 2020 (evropska 
raven):

• 1548 sodelujočih institucij

• 3.203 dogodkov 

• 1.365.000 udeležencev

• Medijski doseg: 30 milijonov
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Kaj je Evropski teden športa 
(EWoS)?

Evropski teden športa je pobuda Evropske komisije z namenom spodbujati ljudi k

športu in telesni dejavnosti po Evropi; tako na evropski, nacionalni in regionalni ravni.

Pri Evropskem tednu športa sodelujejo vse države članice EU, kot tudi druge evropske

države, ki niso članice ter Turčija.

Evropski teden športa prinaša vrsto dejavnosti in dogodkov, ki potekajo po celi Evropi

in naslavljajo teme, preko katerih nagovarjajo širšo ciljno publiko k aktivnosti.

Teden športa poteka vsako leto v zadnjem tednu septembra in že od njegove

ustanovitve, leta 2015, beleži eksponentno rast tako med udeleženci kot številu

organiziranih dogodkov.
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Časovna opredelitev

• EWoS: 23.9.-30.9.2022

• Slovenski fitnes dan: četrtek 22.9.2022

• Zakaj?

• Četrtek je časovno bolj primeren z vidika obiskanost centrov/fitnesov v

primerjavi s petkom, ko ljudje čas namenijo druženju s prijatelji, družini ali se

odpravijo na vikend oddih.

• Med 23. in 30.9. se prav tako odvija ogromno brezplačnih aktivnosti iz naslova

EWoS (poteka npr. ločen projekt samo za šole in univerze), zato smo, zaradi

možnega večjega dosega ljudi v centrih/fitnesih/društvih, premaknili datum

na 22.9.
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https://www.youtube.com/watch?v=YgfDtx23nXo&t=7s


Slovenski fitnes dan

Da bi se distancirali od ostalih projektov, ki
potekajo v istem obdobju, z nazivom
kampanje/dogodka SLOVENSKI FITNES DAN,
ciljamo predvsem na fitnes centre, studie,
gym-e - strokovno vodene vadbe.

#BEACTIVE DAY oz. SLOVENSKI FITNES DAN je

namenjen vsem ponudnikom rekreacije, da s
skupnimi močmi, 22. septembra, povežemo in
razgibamo Slovenijo, Evropo.
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Vloga SFRR

SFRR (Sekcija za fitnes, rekreacijo, regeneracijo pri Gospodarski zbornici

Slovenije - GZS) je partner EuropeActive v Sloveniji in se zavzema za

promoviranje rekreacije ter regeneracije vseh gibalnih aktivnostih (profesionalnih,

rekreativnih, preventivnih). V sklopu #BEACTIVE kampanje tako organizira

slovenski #BEACTIVE DAY oz. SLOVENSKI FITNES DAN.

Kampanjo koordinira krovna organizacija za rekreacijo in fitnes v Evropi ,Europe Active,

skupaj z nacionalnimi partnerji in deluje pod okriljem Evropskega tedna športa, z namenom

učinkovitega povezovanja tako na evropski kot na nacionalni ravni.
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Zakaj sodelovati pri SLO FIT 
DNEVU?

• Ozaveščanje širše množice o zdravem in aktivnem življenjskem slogu ter o na 

splošno o pomembnosti fitnes industrije

• Edinstvena priložnost za promocijo znamke in dejavnosti tako med obstoječimi in 

novimi strankami

• Enostavno doseganje željene ciljne publike preko učinkovitih tržnih orodji

• Priložnost sodelovati v vseevropski kampanji „Evropski teden športa“ 

• Možnosti sodelovanja s potencialnimi partnerji v industriji

• Pridobiti reprezentativen glas v fitnes industriji 

• Vse s ciljem, da bo fitnes in telesna dejavnost dostopnejša vsem



Vloga izvajalcev in pričakovanja

22. Septembra izvajalci nudite brezplačne vadbe, obisk fitnesa, delavnice ipd. in ta način

ozaveščate o problematiki fizične neaktivnosti.

Aktivnosti izvaja usposobljen ali izobražen kader (predložitev dokazil).

Promocija pred dogodkom:

• objave na družbenih omrežjih in spletnih straneh, deljenje letakov v centrih, studih ipd.,

umestitev plakatov

• Uporaba #BEACTIVEDAY na socialnih omrežjih je obvezna. Prav tako označevanje

@Europe Active in @SFRR

• PRIPOROČAMO: Nagradne igre, ki bodo pritegnile udeležence; mesečna ali letna karta,

osebno trenerstvo, določeno število zastonj obiskov (opcija izvajalca, s katero si zagotovi

dolgoročen obisk stranke)



Vloga izvajalcev in 
pričakovanja

Obveznosti na dogodku:

• Predvajanje predstavitvenega videa v prostorih izvajalca, v kolikor je na voljo ustrezna 

infrastruktura (LCD zaslon)

• Fotografiranje aktivnosti za potrebe poročanja (minimalno 5 slik iz dogodka) 

• Snemanje aktivnosti, ki bodo del končnega videa #BEACTIVEDAY kampanje na 

evropskem nivoju https://www.youtube.com/watch?v=KNFMIURmKPg (lanski video) – v 

sodelovanju s SFRR

• Označba na vhodu centra, da se tukaj odvija #BEACTIVE DAY (plakat/ flayer) 

• Beleženje udeležencev  (seznam udeležencev) 

Ter ostale aktivnosti, ki bodo dogovorjene sproti.

https://www.youtube.com/watch?v=KNFMIURmKPg


INFORMACIJE
• Internet stran za prijavo na dogodek (izvajalec) : http://www.slofitdan.si/

• FB stran ; https://www.facebook.com/Sekcija.SFRR.GZS

• Internet stran SFRR ; https://sfrr.gzs.si/vsebina/Slovenski-fitnes-dan

• Kontakt : info-sfrr@gzs.si (Tina Lozej sekretarka SFRR) 

• Kontakt : lara.flegar@gzs.si (Lara Flegar GZS) 

• Kontakt : lony@siol.com (Polona SFRR – DAN SLOVENSKEGA FITNESA izvajalci) prijave

http://www.slofitdan.si/
https://www.facebook.com/Sekcija.SFRR.GZS
https://sfrr.gzs.si/vsebina/Slovenski-fitnes-dan
mailto:info-sfrr@gzs.si
mailto:lara.flegar@gzs.si
mailto:lony@siol.com
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