ПОЗИВНО ПИСМО ЗА МЕДИЈЕ
ПРВИ САЈАМ РЕКРЕАЦИЈЕ И ФИТНЕСА „БЕЛФИС 2017”
Са великим задовољством Вас позивамо да присуствујете конференцији за новинаре,
12. септембра 2017.године у Фитнес центру “Тонус” улица Партизанске Авијације 4а (Бежанијска
коса), са почетком у 11 часова поводом првог сајма рекреације и фитнеса БЕЛФИС2017 који ће у
организацији Савеза за рекреацију и фитнес Србије бити одржан у Белекспо центру од 15. до
17.09.2017. године.

Покровитељ првог БЕЛФИС-а је Министарство омладине и спорта Републике Србије, а значај ове
манифестације препознале су и велике компаније попут: Nike, LaBellamafia, Књаз Милош, FitPass,
Čunga Lunga, Porsche, Pharmanova, FilipTravel, Mogyi, VWS, Uniqa, Just Superior, Fitness Managment
International и многи други.

На сајму ће бити присутне институције, клубови, компаније које се посредно или непосредно баве
рекреацијом, фитнесом и здравим животом, Факултети спорта и физичког васпитања са
Универзитета у Србији, Међународне сродне организације као што су: IHRSA (Међународно
удружење за здравље, рекреацију и спортске клубове) DSSV (Немачка фитнес асоцијација), Rimini
Wellness (Највећи сајам фитнеса и рекреације у Европи), MŽ konsalting (Словенија), произвођачи и
продавци опреме, фармацеутске куће, FitPass, Porshe и други.

Током три сајамска дана, очекује се око 10.000 посетиоца. Сви посетиоци имаће прилику да се
упознају са сваким сегментом рекреације и фитнеса – опремом, справама и реквизитима,
суплементацијом, програмима, едукацијом, иностраним сродним организацијама. Осим
изложбеног сајамског дела, програмом су предвиђене и активације на бинама и зонама за
вежбање.

• Main stage / главна бина- quarterly највећег светског провајдера групних програма Les Mills
(Body attack, CX Worx, Body vive, Body balance...), класици попут Step и Dance аеробика, Зумба
чија звезда не тамни већ годинама, али и новитети на нашим просторима као што су Body
art и Piloxing, Hard body, Acroyoga и многи други програми
• Body & Mind зона са посебним програмима, као што су пилатес, јога, пилатес за труднице,
mobility flow, смех јога и др.
• Функционална зона за зависнике од адреналина и програма високог интензитета,
функционална зона где ће сви присутни моћи да тестирају своје границе и искусе најбоље
од високоинтервалних тренинга.
• Чунга Лунга дечија зона где ће најмлађи посетиоци моћи да уживају у мноштву активности
како спортских - различите игре, вежбе са лоптом, полигони, демонстрације школица
спорта, промоције спортова, тако и забавних – анимације, забавни програм, представе. Све
ове активности усмерене су ка једном циљу: да деци представимо колико је важно редовно
бављење спортом за добро здравље, правилан раст и развој и добре радне способности.
• Aqua зона са базеном која ће открити терапијска својства воде и где ће посетиоци моћи да
присуствују промоцији водених спортова, а инструктори аквабика ће моћи да унапреде
своју технику и знање у раду са нашим најбољим тренерима
• Бројне радионице и предавања са акцентом на теоријска знања и њихову примену у пракси

Сви посетиоци уз купљену карту добијају бесплатну чланарину за месец дана у одабраним фитнес
клубовима у Београду (једино не могу за клуб у коме већ вежбају), потом попусте за одређене
производе, а за најмлађе су обезбеђене чланарине у школицама спорта. Такође, посетиоце очекују
и вредне награде и још много изненађења.

Покривајуц́и више од 2.500 квадратних метара са мноштвом изложбених штандова и великим
бројем учесника, БЕЛФИС ће поставити своје место на мапи фитнес догађаја региона. Општа порука
БЕЛФИС-а је промоција здравог живота, популаризација рекреације и фитнесс-а, промоција здраве
исхране, стварање здравије нације, важност физичких активности (нарочито код деце, јер је
гојазност у последње три деценије порасла са 6% на 20%), важност превентивних мера у очувању
здравља (на сајму ћемо имати бесплатне провере здравственог статуса организма са уређајима
најсавременије технологије – Кардиоскен).

Молимо да потврду Вашег учешћа доставите на електронске адресе tprica@yahoo.com i
oborina@srfs.org.rs.
Све потребне додатне информације можете добити од Тијане Прице,
позивом на број 060 700 91 92

С поштовањем
САВЕЗ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ И ФИТНЕС СРБИЈЕ

