
Technogym lanceert sympathieke social media
campagne Let's Move for Rio
Het toonaangevende Italiaanse bedrijf in fitness, wellness en sport training,
voorziet 15 trainingscentra in Rio van apparatuur voor meer dan 10.000
Olympische atleten en doneert de apparatuur na afloop aan lokale bevolking.
14 JULI 2016, AMSTERDAM / CAPELLE AAN DEN IJSSEL

SAMENVATTING

Technogym is door de Olympische Spelen Rio 2016 gekozen als officiële en exclusieve partner voor

fitness apparatuur. Voor Technogym, dat internationaal bekend staat als trendsetter op het gebied

van atletische training en wellness, symboliseert Rio 2016 na Sydney 2000, Athene 2004, Turijn

2006, Beijing 2008 en Londen 2012 de zesde Olympische ervaring. Technogym zal in Rio voor de

atleten 15 centra inrichten om voorafgaand aan en tijdens de Olympische Spelen te trainen. Het

hoofd trainingscentrum (ongeveer 200 m2) is gevestigd in het Olympisch dorp in Barra da Tijuca en

open voor alle Olympische atleten. Het trainingscentrum zal worden uitgerust met uiteenlopende

producten om op iedere sport discipline zo volledig mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften

van de atleten tijdens hun voorbereiding.

De olympische atleten hebben de mogelijkheid om te trainen op de beste en meest innovatieve
producten op het gebied van cardio, kracht en functionele training. Alle Technogym apparatuur is
volledig geïntegreerd met de Mywellness cloud, het digitale platform van Technogym dat het
mogelijk maakt om via de mobiele device en direct vanaf de Technogym apparatuur, ook het
persoonlijke training programma te gebruiken.

Eén van state of the art oplossingen die Technogym naar Rio meeneemt, is de recent
geïntroduceerde SKILLMILL, het enige niet motor aangedreven functionele trainingstoestel dat,
speciaal ontwikkeld voor Athletic Performance Training, atleten in staat stelt om zowel op kracht,
snelheid, uithoudingsvermogen en behendigheid te trainen met een en hetzelfde product. Atleten
kunnen ook trainen op de zogenaamde Excite, de meest complete cardio training reeks in de wereld
uitgerust met UNITY, de laatste generatie ‘internet of things’ gebaseerde interface ontwikkeld om een
volledig gepersonaliseerde trainings ervaring te bieden die de atleten via de Technogym mywelness
cloud toegang geeft tot hun persoonlijke trainingsprogramma’s.

Met de door Technogym gepatenteerde technologie Kinesis kunnen de atleten zich optimaal
bewegen met oefeningen die erop gericht zijn om de balans, flexibiliteit en houding te verbeteren en
het stimuleren van sport specifieke bewegingen.



Het commitment van Technogym voor de Olympische Spelen van Rio gaat veel verder dan de rol van
enkel leverancier van de trainingcentra voor de atleten. Technogym draagt actief bij aan het
achterlaten van een blijvende Olympische footprint in de stad Rio de Janeiro. In samenwerking met
Rio 2016 lanceert Technogym de social media campagne ‘Let’s Move for Rio’.

Het doel van de campagne is om een deel van de apparatuur waarmee de Olympische
trainingsfaciliteiten zijn uitgerust, blijvend te doneren aan 22 sportscholen in achterstandswijken in
Rio. Via het digitale platform Mywellness cloud van Technogym kunnen atleten en wellness
enthousiastelingen hun fysieke inspanningen meten en bijhouden –zowel via de apparatuur als via
de gratis app.

In het Olympisch dorp zullen atleten MOVE’s verzamelen – de door Technogym gedefinieerde
meeteenheid van beweging – door te trainen op de aangesloten apparaten van Technogym.
Daarnaast kan ieder ander deelnemen aan deze campagne door simpelweg de gratis Technogym
app te downloaden. De app meet beweging uitgevoerd op zowel de apparatatuur als buiten in het
dagelijks leven. Voor iedere 75.000 verzamelde MOVE’s wereldwijd, doneert Techogym in
samenwerking met de Empresa Olimpica Municipal uit de stad Rio de Janeiro, één apparaat aan
de geselecteerde sportscholen. Hoe meer mensen bewegen, hoe meer Techogym zal doneren!

Technogym staat, naast de samenwerking met de Olympische Spelen, wereldwijd bekend als het
referentiemerk voor hoogstaande atletische sporttraining.

De partners van Technogym zijn onder meer de belangrijkte Europese voetbalclubs als Juventus, AC
Milan, Inter, Chelsea, Paris St.Germain, de nationale teams van Italië en Brazilië, de Ferrari en
Mclaren teams uit de Formule 1, de Amerikaanse tennisfederatie, de NBA ster Marco Belinelli en het
EA& Aramini basketbalteam.

In aanloop naar Rio 2016 ondersteunt Technolgym de voorbereiding van veel atleten in verschillende
sport disciplines. Onder de Technogym ambassadeurs bevinden zich: Internationaal tennisster Rafael
Nadal die onlangs zijn eigen tennisacademie bouwde in Mallorca volledig uitgerust met de nieuwste
Technogym apparatuur; Marco Belinelli, NBA kampioen in 2014 met de San Antonio Spurs en ster
van het Italiaanse nationale basketbalteam; Carlotta Ferlito, de jonge Italiaanse gymnaste en
winnares van een zilveren en twee bronzen medailles in Londen 2012;

Elisa Di Francisca, titelverdedigend kampioen schermen, dankzij gouden medaille gewonnen
in Londen; Gregorio Paltrinieri, huidige wereldrecordhouder 1.500 meter freestyle; Sanya
Richard-Ross, Jamaicaans-Amerikaans hardloop atlete gespecialieerd in de 400 meter en
Londen 2012 Olympisch kampioen; Dina Asher-Smith, Britse atlete, Olympische tienkamp,
Wereld- en Europees kampioen en wereldkampioen indoor tienkamp; Beatriz en Branca Feres,
Braziliaanse tweeling en synchroon zwemsters; Arthur Zanetti, Braziliaanse turner die gouden



medialle aan de ringenwon tijdens 2012 Zomer spelen in Londen; Ivana Španović, Servische
verspringster en tienkampster; Diana Martin Gimenez, Spaanse atlete gespecialiseerd in
steeplechase.

CITATEN

"Wij zijn erg trots om voor de zesde keer alweer gekozen te zijn als officieel supplier van de
Olympische Spelen. Dit belangrijke resultaat is een overwinning voor het gehele Technogym
team en een bewijs van onze productinnovatie en hoge standaarden. Rio 2016 betekent ook
een unieke sociale gelegenheid om wellness in Brazilie en geheel Latijns Amerika te
promoten en zo een toenemend aantal mensen te interesseren voor regelmatige fysieke
inspanning."
— Nerio Alessandri, President en Oprichter van Technogym
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OVER TECHNOGYM

Technogym, opgericht in 1983, is ’s werelds grootste internationale leverancier van producten, diensten en
oplossingen in de wellness en fitness industrie. Naast een compleet assortiment cardio, kracht en
bewegingsapparatuur biedt Technogym ook netwerkoplossingen en andere programma's. Technogym is met
meer dan 2.200 medewerkers, verspreid over 14 vestigingen, vertegenwoordigd in meer dan 100 landen.
Wereldwijd zijn meer dan 65.000 wellness centra uitgerust met fitnessapparaten van Technogym, waarop
dagelijks ruim 35 miljoen gebruikers trainen. Technogym is official supplier van de meest recente edities van de
Olympische Spelen: Sydney 2000, Athene 2004, Turijn 2006, Beijing 2008, Londen 2012 en RIO 2016.
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