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Drodzy
Partnerzy!
Wielkimi krokami zbliża się kolejny rok.
Koniec grudnia to dla branży fitness &
wellness wyjątkowo intensywny czas przygotowań do szczytu sezonu. W ostatnim
kwartale dynamicznie było także w Benefit
Systems. Rok zakończyliśmy nowymi projektami, których podsumowanie znajduje
się na kolejnych stronach magazynu.
Ze swojej strony pragniemy życzyć Wam,
naszym Partnerom, ciągłego rozwoju,
pokonywania wyzwań, jakie stawia przed
nami branża i coraz świeższych pomysłów.
Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą czasem spędzonym z rodziną,
w spokojnej atmosferze. Życzymy, by 2018
rok przyniósł sukcesy i wspaniałe chwile.
Z najlepszymi życzeniami – Dział Relacji
Partnerskich Benefit Systems.
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Podsumowanie roku.
Jakie było ostatnie
365 dni w Dziale Relacji
Partnerskich?
Kończący się rok upłynął pod znakiem wielu projektów stworzonych dla Partnerów
Programu MultiSport. Programy edukacyjne i wsparcia finansowego cieszyły się sporym
zainteresowaniem. Jak wyglądał rok 2017 w liczbach?

Dział Relacji Partnerskich Programu MultiSport ma za zadanie monitorować potrzeby właścicieli i managerów zarządzających
obiektami sportowymi. W ostatnim czasie
powstało wiele inicjatyw wspomagających
obiekty partnerów biznesowych. Pomysły
te nie pozostają bez wpływu na cały rynek fitness w Polsce. Projekty, jakie funkcjonowały
w 2017 roku, można podzielić na dwie grupy.
Pierwszą z nich są projekty związane z potrzebami finansowymi obiektów sportowych.
Wiosną 2017 roku ruszył Program Wsparcia
Partnerów, dedykowany Partnerom spółki
Benefit Systems S.A., prowadzących działalność na rynku fitness & wellness. Partnerzy,
spełniający warunki przystąpienia do Programu, mogli otrzymać wsparcie finansowe
w postaci pożyczki na rozwój biznesu. Program Wsparcia Partnerów to przede wszystkim pożyczki na otwarcie nowego obiektu lub
modernizację już istniejącej placówki. Ostateczna wysokość pożyczki określano po ana3

lizie złożonych przez Partnera dokumentów,
a warunki jej spłaty dostosowywano do potrzeb i możliwości Partnera. Ogółem, do połowy grudnia 2017 roku, około pięćdziesięciu
Partnerom udzielono łącznie kilkunastu milionów złotych pożyczki.
Benefit Systems udzielił także wsparcia w zakresie propagowania aktywności fizycznej
poprzez sponsoring imprez o małym, średnim i dużym zasięgu, organizowanych przez
Partnerów. Z roku na rok cieszy się on coraz
większą popularnością, a w 2017 roku Partnerzy Programu MultiSport łącznie otrzymali
na swoje eventy ponad pół miliona złotych.
Programy edukacyjne organizowane przez
Benefit Systems to spory sukces 2017 roku.
Tym najbardziej znanym i kontynuowanym
z roku na rok, jest Business Management
Executive Program organizowany we współpracy z ICAN Institute. Szkolenia te mają
na celu poszerzenie wiedzy biznesowej, nie-

zbędnej w codziennej pracy i zarządzaniu
obiektami sportowymi. W tym roku zrealizowano trzy cykle szkoleń, w trakcie których
przeszkolono 90. uczestników z całego kraju
i różnych branż.
We wrześniu ruszyła też Akademia MultiSport - podzielona na siedem modułów
i dotycząca bezpośrednio rynku fitness &
wellness. To cykl bezpłatnych szkoleń dla
właścicieli, osób zarządzających oraz pracowników obiektów sportowo-rekreacyjnych,
należących do sieci partnerskiej Benefit Systems. Do końca roku przeszkolonych zostanie około stu osób.
Warto wspomnieć też o Programie Muzycznym GO ON. Ten serwis z muzyką dedykowaną dla obiektów sportowych, zawiera dwa
pakiety podzielone na cztery strefy tematyczne. Pakiet FREE (z muzyką zwolnioną z opłat
na rzecz Organizacji Zbiorowego Zarządzania) zawiera muzykę Royality Free, czyli wolną od opłat, oraz utwory niezależnych artystów. Pakiet POWER, z muzyką podlegającą
opłatom na rzecz OZZ, zawiera popularne
przeboje muzyczne. W ramach współpracy
z serwisem GO ON udostępniono 550 loginów, które zostały już rozdysponowane (decydowała kolejność zgłoszeń).
Miniony rok obfitował w projekty i programy wspierające Partnerów Programu MultiSport. Kolejny, 2018, nie będzie gorszy. Nie
zwalniamy tempa, jednak o tym, co będzie
się działo w następnych miesiącach, napiszemy już po Nowym Roku.
Karolina Lepczak

Wyścig po doskonałość.
Rozmowa z Rafałem Giermasińskim,
przedstawicielem marki Matrix w Polsce.
Rynek fitness & wellness w Polsce staje się coraz bardziej wymagający. Aby nadążyć za konkurencją, nie wystarczy już sprzedawać jak najwięcej. O zmieniającej się rzeczywistości w branży oraz o tym, co oferuje Matrix, rozmawiamy z jego przedstawicielem, Rafałem Giermasińskim.

KL: Rynek zna markę Matrix od dawna,
jednak od pewnego czasu jest o Was głośniej. Jaka jest historia brandu i co się
zmieniło na przestrzeni lat?
Marka Matrix należy do globalnego koncernu Johnson Health Tech, produkującego
najwyższej klasy profesjonalne urządzenia
fitness od 1975 roku. Matrix jest najszybciej rozwijającym się producentem sprzętu
fitness na świecie. Johnson Health Tech,
z siedzibą na Tajwanie, posiada obecnie 28
oddziałów funkcjonujących jako bezpośrednie biura handlowe oraz sieć niezależnych
dystrybutorów, dzięki czemu marka jest
obecna w blisko 70 krajach całego świata.
Od 2013 roku działa warszawski oddział firmy umiejscowiony na terenie Gate One Business Park przy ulicy Działkowej 62. Biuro
i magazyn zajmują łączną powierzchnię ponad 1500 m2.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat wprowadziliśmy na rynek niepowtarzalne urządzenia
cardio, takie jak rower hybrydowy, trenażer
eliptyczny Ascent Trainer, symulator schodów
Climbmill czy unikalną linię maszyn siłowych
Ultra, które mają już ugruntowaną pozycję
na rynku. Tchnęliśmy nowe życie w stare typy
maszyn, czyniąc je nie tylko bardziej estetycznymi i wytrzymałymi, ale też bardziej przyjaznymi dla klientów. Opracowaliśmy intuicyjne
konsole maszyn cardio umożliwiając optymalną kontrolę treningu i wszechstronną rozrywkę. Wprowadziliśmy również elektroniczny
system informacyjny i motywacyjny do maszyn siłowych, czyniąc trening przyjemnym
i efektywnym. Konsekwentnie i z dbałością
o każdy szczegół udoskonalamy nasze urządzenia, aby były perfekcyjne.
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KL: Zdobywacie dużo nagród. Co motywuje Was do bycia coraz lepszymi na rynku?
Zadowoleni klienci. Coraz więcej zadowolonych klientów.
KL: Innowacje to jedno, dobry sprzęt
i opieka nad kupującym to drugie. Staracie się łączyć obie te rzeczy, a proces zakupu sprzętu Matrix przewiduje konsultacje. Czy klienci doceniają Waszą pomoc
przy wyborze i urządzeniu klubów?
To jeden z kluczowych elementów decydujących o wyborze marki. Konsultanci z Matrix dbają o to, żeby każdy metr kwadratowy pracował na sukces klubu. Wynikiem
spotkania inwestora i konsultanta Matrix
jest przygotowanie podziału funkcjonalnego klubu, wizualizacje 2D i 3D pokazujące
potencjał planowanego przedsięwzięcia.
Celem jest przedstawienie koncepcji wykorzystującej w 100% potencjał miejsca w zależności od grupy docelowej planowanego
klubu.
KL: Co otrzymuje klub, który decyduje się
na zakup sprzętu Matrix? Co odróżnia Was
od konkurencji?
Powiem krótko: wybierając Matrix jesteś
w dobrych rękach. Zajmujemy się nie tylko sprzedażą sprzętu fitness, doradztwem
i projektowaniem przestrzeni fitness, ale
oferujemy również serwis dopasowany
do indywidualnych potrzeb klubu. Wspomagamy kampanie reklamowe, m. in. udostępniając profesjonalne materiały marketingowe oraz pomagając w doborze najlepszego
sposóbu finansowania zakupu maszyn.

Wspieramy nowopowstałe podmioty gospodarcze w zdobywaniu finansowania na inwestycje fitness. W ramach Matrix Learning
Center zapewniamy dostęp do bogatej platformy online - biblioteki zasobów wiedzy
branżowej i szerokiej gamy narzędzi edukacyjnych. Kolejny element to dostępność
sprzętu i szybki czas reakcji serwisowej.
KL: A co jest teraz Waszym flagowym produktem/usługą?
Wymieniłbym trzy elementy: serię cardio 1x,
serię maszyn dwufunkcyjnych z linii Versa
oraz system treningowy MX4.
W lutym wprowadzimy na polski rynek nowość – S-Force Performance Trainer. Łączy
on w sobie specjalnie zaprojektowany ruch,
dwie aktywne pozycje i opór magnetyczny, aby budować prędkość i moc, a także
przenieść treningi HIIT na wyższy poziom.
Niezależnie od tego, czy S-Force jest wykorzystywany do treningu wydolnościowego,
jako część treningu obwodowego, treningu
w małych grupach, czy jako samodzielna
stacja na sali ćwiczeń cardio - każdy, kto
go wypróbuje doświadczy treningu intensywnego, ale nieinwazyjnego.

przeglądów serwisowych aby gwarancja
była podtrzymana.
Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów,
stworzyliśmy specjalny portal serwisowy
do zgłaszania wszelkich usterek sprzętu. Portal pozwala na pełną kontrolę nad
każdym urządzeniem. W intuicyjny i łatwy
w obsłudze sposób można dodawać zgłoszenia, przejrzeć historię serwisową, a także sprawdzić status aktualnego zgłoszenia.
To innowacyjne rozwiązanie pozwala znacząco przyspieszyć pracę działu serwisu.
Matrix, jako jedyny na rynku, może poszczycić się naprawą urządzenia w ciągu 48 godzin od zgłoszenia usterki.
KL: Gdzie będzie można Was znaleźć
w najbliższym czasie?
W Europie, nasz polski zespół będzie obecny na FIBO, ale mamy jeszcze 2017 rok
i plany nadal się kształtują. Codziennie
natomiast odwiedzamy naszych obecnych
i potencjalnych klientów, a liczba obiektów
wybierających Matrix stale rośnie, więc coraz częściej można ćwiczyć na naszym najnowszym sprzęcie.
Rozmawiała: Karolina Lepczak

KL: Jak wygląda proces związany ze skorzystaniem z gwarancji na Wasz sprzęt?
Matrix zapewnia pełną dwuletnią gwarancję z możliwością rozszerzenia do 4 lat.
Obejmuje ona części zamienne, dojazd oraz
pracę serwisanta. To, co jest wyjątkowe
w naszej gwarancji, to fakt, że podlegają
jej również części zużywalne jak tapicerki,
pasy, linki itp. Nie wymagamy okresowych
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Muzyka pod biznesową lupą
Klienci zdecydowanie częściej wracają do obiektów rekreacyjno-sportowych, w których gra
odpowiednio dobrana muzyka, i chętniej je polecają. Niemal połowa wręcz zrezygnowałaby z chodzenia do klubu bez muzyki! Wybraliśmy najciekawsze wyniki badań z Polski
i ze świata, by pokazać jakie znaczenie ma muzyka w prowadzeniu biznesu w branży fitness
i wellness.

Obserwacja, intuicja i własne doświadczenie podpowiadają, że większość ludzi nie
wyobraża sobie życia bez muzyki. Wywiera
ona określony wpływ – również ta odtwarzana w ośrodkach rekreacyjno-sportowych.
Jaki konkretnie? Odpowiadają na to badania
przeprowadzone przez niezależne polskie
i brytyjskie firmy badawcze.

MUZYKA TO NIE TYLKO TŁO

ZMIANA TRENDU? TAK!

I tak, w obiektach sportowo-rekreacyjnych
muzyka kształtuje markę klubu, wzmacnia
lojalność klientów i zachęca kolejne osoby do korzystania z usług obiektu. Z badań
brytyjskiej firmy badawczej YouGOv dowiadujemy się, że dla 77% osób korzystających z ośrodków sportowych i rekreacyjnych miejsca z muzyką są znacznie bardziej
atrakcyjne. 72% stwierdziło, że muzyka
wpływa na wizerunek fitness klubu a znacząca większość ankietowanych zadeklarowała, że zarekomendowałaby ośrodek,
gdyby podobała im się grana w nim muzyka. Z kolei w badaniach przeprowadzonych
przez VisionCritical i Entertainment Media
Research 60% respondentów zadeklarowało
większą lojalność wobec miejsca, w którym
można słuchać muzyki podczas ćwiczeń.
Co ciekawe, aż 48% Brytyjczyków rozważyłoby zmianę klubu sportowego, gdyby zaprzestano odtwarzania w nim muzyki!

Wzrost skłonności do zakupów potwierdzają także badania amerykańskiego badacza
Ronalda E. Millimana. Stwierdza on, że odtwarzanie muzyki w miejscu sprzedaży
steruje zachowaniem klientów i wpływa na
zwiększenie obrotów. Najbardziej podatne
na wpływ utworów muzycznych są osoby
młodsze. W grupie poniżej 25. roku życia
zaobserwowano aż 51% wzrost obrotów.
Osoby powyżej 50 roku życia są skłonne
wydawać średnio 26% więcej, a dla osób
w przedziale 26-50 ten wzrost wynosi 11%.
Średnio, muzyka może zwiększyć sprzedaż
o 38%.

MUZYKA WEDŁUG POLAKÓW
Co wiemy o Polakach? Według badań TNS
OBOP 71% naszych rodaków woli chodzić
do lokali z muzyką. W tym badaniu „wygrywają” kobiety, bo aż 81% przedstawicielek
płci piękniej zdecydowanie milej wspomina wizytę w takich miejscach. Niezależnie od płci, 80% respondentów deklaruje,
że ponownie odwiedzi miejsce, w którym
grała muzyka. Dobra playlista zwiększa
również skłonność Polaków do otwierania
portfela – aż 72% osób biorących udział
w badaniu - dopuszcza możliwość zapłacenia więcej za usługę w lokalu z muzyką.
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JAK UKŁADAĆ PLAYLISTY?
Z brytyjskich badań przeprowadzonych przez
agencję badawczą YouGOv wiemy, że klienci
obiektów sportowo-rekreacyjnych preferują
oryginalną muzykę, tzn. wykonywaną przez
jej twórców, w odróżnieniu od instrumentalnych coverów znanych utworów. Potwierdza to 87% respondentów. –. Spośród osób,
które deklarują taką preferencję - 52% jako
powód podaje większą przyjemność czerpaną ze słuchania tego rodzaju muzyki, a 51%
uważa, że muzyka w oryginalnym wykonaniu ma lepszą jakość.
– Obserwujemy rozwój wielu obiektów i analizujemy czynniki wpływające na ich sukces.
Nasze doświadczenie pokazuje, że muzyka
jest jak „kropka nad i”. To element, który
działa jak regulator atmosfery. Odpowiednio
dobrana playlista jest w stanie niemal automatycznie wprowadzić klientów w dobry nastrój, zmotywować ich do ćwiczeń, a potem

ułatwić relaks. To z kolei sprawia, że chętniej sięgają oni do portfela i częściej wracają. Kluczem jest jednak odpowiedni dobór
utworów, a do tego potrzebna jest wiedza,
wyczucie i zwyczajnie – czas. Tego ostatniego brakuje każdemu menedżerowi. Dlatego
naszym Partnerom zaproponowaliśmy dostęp do serwisu muzycznego GO ON Biznes–
mówi Krzysztof Bołtuć, wicedyrektor Działu
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Relacji Partnerskich Benefit Systems.
- Przygotowaliśmy specjalną wersję serwisu
dedykowaną właśnie klientom Benefit Systems. Dostęp do serwisu odbywa się poprzez
komputer, tablet lub telefon. Usługa zbudowana jest na bazie 24 godzinnych playlist
zmienianych codziennie zawierających legalną muzykę. Każda z playlist układana jest

przez ekspertów muzycznych, tak by jak najlepiej wspierać budowanie odpowiedniego
nastroju w różnych przestrzeniach – dlatego
inną muzykę można puścić w siłowni, inną
na recepcji lub szatni, a inną w pomieszczeniach relaksacyjnych. Nasi klienci mogą
wybrać pakiet POWER – z muzyką komercyjną, zawierającą światowe hity topowych
wykonawców lub pakiet FREE – wolny od

opłat na rzecz OZZ, z utworami niezależnych
artystów. Wszystko zależy od rodzaju prowadzonego biznesu. – dodaje Marek Potaś,
producent serwisu GO ON Biznes.

i sprawia, że ludzie chętniej wracają i polecają sobie nawzajem miejsca z muzyką,
która im się podoba – i dotyczy to również
ośrodków sportowo-rekreacyjnych.

Kiedyś mówiło się, że muzyka przede
wszystkim łagodzi obyczaje. Obecnie wiemy, że nie tylko wpływa na zachowania ludzi, ale zwiększa ich skłonność do hojności

Opracowanie:
Great Marketing Communication
Grudzień 2017

RODO.
Czym jest i jak przygotować
się do zmiany przepisów?
Jeszcze tylko kilka miesięcy dzieli nas od wejścia w życie nowego rozporządzenia unijnego
o skróconej nazwie RODO. W maju przepisy dotyczące ochrony danych osobowych znacznie
się zaostrzą. Wzrosną też kary. Czy jest się czego bać?

Celem RODO jest ujednolicenie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskie po to, aby
umożliwić ich swobodny przepływ między
państwami członkowskimi. RODO wprowadzi także zasady, zgodnie z którymi przepisy
dotyczące przetwarzania danych osobowych będą ujednolicone na terenie wszystkich państw członkowskich. Pełna nazwa
RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.4.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE
zwane inaczej ogólnym rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych.
OSOBY PRYWATNE W CENTRUM RODO
Nowe przepisy zmieniają układ w relacji
przedsiębiorca-klient i stawiają osoby indywidualne w centrum. Oznacza to, że konsumenci otrzymają dużo nowych praw. Część
z nich to na przykład prawo do przenoszenia danych i zarządzania nimi, ograniczenia
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profilowania oraz prawo do bycia zapomnianym. Klienci czy użytkownicy będą mieli
prawo do szczegółowych informacji o tym,
jak przetwarzane są ich dane, a zgody
na przetwarzanie danych osobowych w Internecie będą mogły udzielać samodzielnie
dużo młodsze osoby. Okres do 25 maja 2018
roku jest czasem na przygotowanie do nowych wytycznych, także w obiektach sportowych i wellness.
POZYSKANIE DANYCH DO PRZETWARZANIA
Różnice, jakie wprowadza RODO, będą odczuwalne już na początku drogi, jaką pokonują dane osobowe w firmie. Ich pozyskanie
nie będzie już tak proste. Jak mówi pkt 32
RODO „Zgoda powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome
i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których
dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących
jej danych osobowych i która ma na przykład formę pisemnego (w tym elektronicznego) lub ustnego oświadczenia”.

Co to oznacza w praktyce? To na obiekcie
sportowym będzie spoczywał obowiązek
sporządzenia transparentnego formularza
zgody, w przypadku, gdy będzie chciał wykorzystywać dane osobowe w celu innym,
niż zawarcie umowy, np. w celach marketingowych. Przyszły karnetowicz musi być
pewien, komu i w jakim celu udziela zgody. W formularzu zgody będzie musiała
się również znaleźć informacja o prawach
do usunięcia i przeniesienia danych, ograniczenia lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Domyślne zaznaczanie tickerów
mówiących o różnego typu zgodach będzie
już niedopuszczalne.

Ważne jest, by po 25 maja 2018 roku odwołanie zgody było równie łatwe i szybkie, jak
jej udzielenie.

PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM? TAK

KARY

Z pewnością każdemu zdarzyło się wyrazić
zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w zamian za rabaty, zniżki, wydanie karty lojalnościowej. Zgodnie z nowymi przepisami
osoba udzielająca zgody na przetwarzanie
swoich danych, będzie miała prawo do żądania ich niezwłocznego usunięcia. Dla
właścicieli biznesów osadzonych na rynku
fitness & wellness oznacza to obowiązek
natychmiastowego usunięcia ze wszystkich
systemów danych osobowych klienta, który
wystosuje takie żądanie. Innymi słowy ktokolwiek, kto udzielił takiej zgody wcześniej,
będzie mógł żądać jej usunięcia, jeżeli:
• dane te nie są już potrzebne do celów,
w których były zbierane lub w inny sposób
przetwarzane (np. sondy, badania),
• osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę
lub jeżeli wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jej dotyczących,
• przetwarzanie jej danych osobowych nie
jest zgodne z rozporządzeniem RODO.

RODO wprowadza zaostrzone kary za nieprzestrzeganie rozporządzenia. Będą one
też bardziej dotkliwe. Oprócz konsekwencji
finansowych (nawet do 20 milionów euro
lub, procentowo, do 4% rocznego światowego obrotu, w zależności od tego, która kara
jest dotkliwsza), pojawią się także te cywilne. Klient, który poczuje się urażony lub
poniesie jakąkolwiek szkodę w wyniku niedostosowania się do nowych norm, będzie
mógł żądać odszkodowania.
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ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
RODO nie podaje jasnych wytycznych
co do przechowywania i zabezpieczania
danych osobowych. Według nowego rozporządzenia to administrator ma pełną
swobodę w doborze narzędzi, jednak zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy
i oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych. Jednym słowem – nieważne
jak, ważne, że ma działać.

Wejście w życie RODO to wyzwanie także dla
obiektów sportowych. Na szczęście pozostało jeszcze trochę czasu na wprowadzenie odpowiednich procedur. Warto zapoznać
się z nowym prawem i przeszkolić personel
z procedur, które uchronią firmę przed wysokimi karami.
Karolina Lepczak

Egzotyczne zwyczaje
świąteczne. Nie tylko
karp i mak!
Boże Narodzenie obchodzone jest w wielu zakątkach świata. Tradycje świąteczne bywają
zaskakujące, jednak posiadają swoją własną magię. Jak wyglądają Święta Bożego Narodzenia w różnych krajach i na różnych kontynentach? Jakie świąteczne potrawy trafiają
na stoły i kto przynosi prezenty?
Święta Bożego Narodzenia przybierają różną
formę i czasem wspólnym mianownikiem jest
wyłącznie data. Co ciekawe, oryginalne tradycje można odnaleźć nie tylko na drugim końcu globu, ale też w Europie.
Zabawa z ogniem
Jeden z najbardziej widowiskowych zwyczajów
świątecznych ma miejsce we Włoszech, a konkretnie w niepozornym miasteczku Agnone,
położonym w prowincji Isernia. Co roku mieszkańcy obchodzą tam „święto ognia”. Mężczyźni
wychodzą na ulice z wielkimi pochodniami i
maszerują ulicami Agnone. Pochód kończy się
rozpaleniem tak zwanego „braterskiego ogniska” przy szopce bożonarodzeniowej. Ogień
symbolizuje zażegnanie lub spalenie negatywnych emocji i wydarzeń z ostatniego roku oraz
nadzieję, że kolejne 365 dni będzie lepsze. W
czasie procesji mężczyźni ubierają się w tradycyjne stroje, śpiewają piosenki świąteczne
oraz rywalizują, który będzie miał największą
pochodnię lub ich ilość w rękach. Każdy chce
przynieść jak najwięcej ognia, więc jest to bardzo emocjonujące wydarzenie.
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Jak Cię widzą, tak Cię piszą…
Do najbardziej oryginalnych i… dziwnych
tradycji świątecznych można zaliczyć zwyczaj zakładania czerwonej bielizny w Wigilię. Według Hiszpan zapewnia to szczęście
i pomyślność w nadchodzącym roku. Skąd
pochodzi? Z Hiszpanii! Najprawdopodobniej
wywodzi się z czasów średniowiecza, kiedy
to osoby noszące czerwoną bieliznę uważano za wiedźmy lub czarowników. Czerwona
bielizna okazała się symbolem życia oraz
gorącej krwi. Współcześni mężczyźni z La
Font de la Figuera w pobliżu Walencji wznieśli ten obrzęd na wyższy poziom - czerwona
bielizna jest jedynym elementem garderoby,
jaki zakładają w świąteczną noc. W czasie
fiesty po bożonarodzeniowej kolacji, panowie
w skąpych strojach wybiegają na ulice, aby
wziąć udział w świątecznym biegu nie zważając na zimowy mróz i śnieg.

się za Krampusa. I nie jest to mile widziany
gość. Demoniczny kozioł towarzyszący Santa
Klausowi w jego podróży, zamiast rozdawać
prezenty, straszy niegrzeczne dzieci i podszczypuje grzeczne panny. Legenda głosi,
że kiedy Krampus spotyka bardzo niegrzeczne dziecko, porywa je, aby zjeść na kolację.
Czasem Krampus domaga się okupu od rodziców. Najczęściej jest to alkohol. Nic więc
dziwnego, że po kilku porwaniach i okupach
Krampusy wpadają w „krampusową śpiączkę” i stają się zupełnie niegroźni.

Uważaj na gości…
Święty Mikołaj nie jest jedynym świątecznym „gościem”. W Austrii, Niemczech
i Szwajcarii młodzi mężczyźni przebierają

Tymczasem w Indiach…
W chrześcijańskich miejscowościach Bangladeszu Boże Narodzenie nosi nazwę Bara
Din. Tego dnia do obowiązków mężczyzn na-

leży dbanie o to, by nikt nie zgubił się w drodze do kościoła. W tygodniu poprzedzającym
Wigilię wycinają oni drzewa bananowe, którymi następnie otacza się drogi do świątyń.
Pozostałe liście mocuje się nad ścieżką tak,
by uformować sklepienie. Cała droga wygląda więc jak tunel lub brama. Cała konstrukcja smarowana jest olejem i podpalana
w świąteczną noc.
Za dużo świątecznych potraw?
Rzuć jedzeniem!
Jedną z najbardziej oryginalnych tradycji
bożonarodzeniowych jest ukraińskie… podrzucanie jedzenia. Przy świątecznym stole,
w obecności całej rodziny i w oczekiwaniu
na rozpoczęcie ucztowania, gospodarz domu

bierze największą łyżkę, nabiera na nią jak
najwięcej kutii (tak, podobnej do tej znanej w Polsce) i podrzuca do tak, by jedzenie przykleiło się do sufitu. Tradycja mówi,
że im więcej kutii przyklei się do sklepienia,
tym bogatsze będą przyszłoroczne plony.
Boże Narodzenie to z pewnością wyjątkowy
czas dla chrześcijan na całym świecie. Jego
obchody są zbieżne z tradycjami, jakie funkcjonowały na danych terenach przed przyjęciem chrześcijaństwa. Dlatego co kraj, to obyczaj, a każdy z nich jest piękny i wyjątkowy.
Karolina Lepczak

„Zaczynam od 1 stycznia!”.
Jak zatrzymać klientów
po okresie postanowień
noworocznych?
Zbliżający się nowy rok to dla wielu powód do zrobienia listy noworocznych postanowień.
Wśród tych najbardziej popularnych najwyżej plasuje się zrzucenie zbędnych kilogramów
i zmiana trybu życia na zdrowszy. Wydaje się więc, że powinien to być czas żniw dla trenerów personalnych. Jak wygląda to od strony klienta?

Większość noworocznych postanowień
ma jeden wspólny mianownik. Jaki? Najczęściej kończą się mniej więcej w połowie
stycznia, a przy odrobinie szczęścia – w lutym. To, na jak długo goście pozostaną
wiernymi klientami, zależy przede wszystkim od obsługi klubu fitness czy siłowni.
Ci, którzy dopiero wchodzą na drogę dbania
o sylwetkę, potrzebują wsparcia i pilotażu, szukają kompetentnych, empatycznych
i konsekwentnych trenerów, którym będą
mogli zaufać.
Promocje to nie wszystko…
Pomijając zasadność robienia postanowień
noworocznych, ktoś, kto pierwszy raz wchodzi do klubu fitness najczęściej czuje się
wyobcowany. Widzi odżywki, napoje, ludzi
ćwiczących w tle i sprzęt fitness, którego
nie wie, jak używać. Dlatego tak ważną rolę
odgrywa recepcja – to tam przyszły klient
dowiaduje się szczegółów oferty, poznaje
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klub i jego zwyczaje. Warto zaopiekować
się takim gościem i okazać mu zainteresowanie, gdyż tak drobne szczegóły decydują
o przywiązaniu do obiektu.
Chcę natychmiast schudnąć!
To, że proces chudnięcia jest długi i wymaga systematyczności, ma swoje wady
i zalety. Zacznijmy od zalet – dojście do wymarzonej figury, równomiernie rozłożone
w czasie, to praca na kilka miesięcy. Oczywiście zależnie od wagi wyjściowej. To daje
szansę na pozyskanie wiernego klienta.
Wada natomiast kryje się w samych klientach, a konkretnie w ich motywacji. Często
w pierwszych tygodniach chcieliby trenować
codziennie (szybki spadek wagi), po czym
ich obecność w klubie staje się rzadsza
(wolniejszy spadek kilogramów). Część
z nich przechodzi też na głodówki, które
w połączeniu z treningami, a potem powrotem do starych nawyków żywieniowych,

tworzą nienajlepszą mieszankę. Rolą trenerów jest konsekwentne sprowadzanie podopiecznych na dobrą drogę i tłumaczenie
procesów zachodzących w organizmie. Nikt
nie lubi, gdy walkę na argumenty kończy się
bezdyskusyjnym „bo tak!”.
Wycofanie z treningów
Zdarzają się klienci, którzy po zrzuceniu
pięciu kilogramów stwierdzają, że zrzucili
już wystarczająco dużo i zaprzepaszczają
treningi. Bywa, że przestają pojawiać się
w klubie fitness. Aby temu zapobiec, warto uświadamiać klientom, że utrzymanie
sylwetki również wymaga regularnej pracy i nic nie jest dane raz na zawsze. Drugą
grupą są ci, którzy są zrezygnowani i których wsparcie w dążeniu do celu wymaga
o wiele więcej zaangażowania ze strony
klubu. Warto rozpoznać takie osoby na siłowni by nie czuły się wyobcowane. Docenią
wkład obsługi w ich wysiłek.
Postanowienia noworoczne co roku zapędzają do klubów fitness nowe twarze. Czas,
kiedy obiekty wypełnione są po brzegi warto
wykorzystać jako podstawę do budowania
relacji z klientami, którzy przychodzić będą
cały rok. To inwestycja, która kosztuje wyłącznie czas i zaangażowanie ze strony trenerów i obsługi. Na pewno się zwróci.
Karolina Lepczak
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