
‘Let’s Move for a Better World’: ga naar de gym en
maak het verschil!
Grijp de kans om deel te nemen aan de nieuwe editie van Technogym’s social
campagne
02 MAART 2017, AMSTERDAM

SAMENVATTING

Op zoek naar een goede reden om van de bank te komen en naar de sportschool te gaan?

Technogym, s’ werelds toonaangevende Wellness en fitness bedrijf, heeft zojuist de gloednieuwe

editie van 'Let's Move for a Better World' aangekondigd; de social campagne waarmee u zich inzet

voor uzelf en een verschil maakt voor een ander.

Mensen zijn geboren om te lopen en bewegen, maar de wereldbevolking heeft nu veel vaker een
zittende leefstijl dan in het verleden. Daardoor zijn ziekten die te maken hebben met fysieke
inactiviteit, zoals obesitas, hoge bloeddruk en hartziekten, voor zowel volwassenen als kinderen een
wereldwijd sociaal en economisch probleem geworden. Technogym wil mensen door middel van
beweging en een gezonde levensstijl helpen een beter leven te leiden.

Van 13 tot 31 maart 2017 kan iedereen zich inzetten voor een actievere levensstijl door bij een
deelnemende locatie mee te doen aan de social campagne.

Elke faciliteit die samen met haar leden genoeg MOVEs heeft verzameld, krijgt de mogelijkheid
om apparatuur van Technogym te doneren aan een vereniging of non-profitorganisatie die
obesitas tegengaat of bewegen stimuleert. Een goede manier om zelf fit te worden en
tegelijkertijd anderen te helpen actiever te worden.

Hoe meer u traint, hoe meer u doneert! Om deel te nemen aan ‘Let’s Move for a Better World’,
hoeft u zichzelf alleen maar aan te sluiten bij de dichtstbijzijnde deelnemende fitnessclub en zoveel
mogelijk MOVEs te verzamelen (Technogym’s meeteenheid voor beweging).

Download de Technogym App en gebruik de Gym Finder om de deelnemende locaties te vinden en
te beginnen met te bewegen: u zult de mogelijkheid hebben gratis te kunnen trainen in alle
fitnesscentra die meedoen aan deze social campagne.

Dankzij het Technogym Ecosysteem - het eerste open platform in de industrie waarin gebruik wordt
gemaakt van apparatuur, services, content en programma's – en de mywellness cloud,
Technogym’s cloud computing-platform, bent u in staat MOVEs te verzamelen en andere sporters



uit te dagen deel te nemen aan de campagne, trainingsgegevens te verzamelen en een
performance ranking te ontwikkelen om te delen met de lokale gemeenschap of op sociale
netwerken.

Technogym is 's werelds meest toonaangevende Wellness en fitness bedrijf, en haar bepalende
missie is mensen over de hele wereld te helpen actiever, gezonder en gelukkiger te zijn. Om deze
reden lanceerde Technogym 4 jaar geleden de wereldwijde 'Let's Move for a Better World'-
campagne om te helpen het wereldwijde probleem van obesitas en een sedentaire levensstijl
aan te pakken; één van de ernstigste epidemieën van de 21ste eeuw.

Het is simpel; ga naar uw lokale deelnemende Technogym-sportschool, verzamel MOVEs en
help uw omgeving te transformeren naar een gezonder en meer actieve gemeenschap. Doe
mee en Let’s Move for a Better World!

AFBEELDINGEN



http://technogym.dutchprgroup.com/images/228168
http://technogym.dutchprgroup.com/images/228169
http://technogym.dutchprgroup.com/images/238230
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Ftechnogym.dutchprgroup.com%2F144363-let-s-move-for-a-better-world-ga-naar-de-gym-en-maak-het-verschil
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Ftechnogym.dutchprgroup.com%2F144363-let-s-move-for-a-better-world-ga-naar-de-gym-en-maak-het-verschil&title=%E2%80%98Let%E2%80%99s+Move+for+a+Better+World%E2%80%99%3A+ga+naar+de+gym+en+maak+het+verschil%21&summary=Op+zoek+naar+een+goede+reden+om+van+de+bank+te+komen+en+naar+de+sportschool+te+gaan%3F+Technogym%2C+s%E2%80%99+werelds+toonaangevende+Wellness+en+fitness+bedrijf%2C+heeft+zojuist+de+gloednieuwe+editie+van+%27Let%27s+Move+for+a+Better+World%27+aangekondigd%3B+de+social+campagne+waarmee+u+zich+inzet+voor+uzelf+en+een+verschil+maakt+voor+een+ander.&source=Technogym
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ftechnogym.dutchprgroup.com%2F144363-let-s-move-for-a-better-world-ga-naar-de-gym-en-maak-het-verschil&text=%E2%80%98Let%E2%80%99s+Move+for+a+Better+World%E2%80%99%3A+ga+naar+de+gym+en+maak+het+verschil%21&via=&related=prdotco


Floris de Roy van Zuidewijn
Dutch PR Group 

+31 6 121 328 24 

+31 20 320 99 54 

floris.deroy@dutchprgroup.com

CONTACTPERSONEN

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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