Veliko zanimanje Slovencev za vadbo s predsednikom
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor bo za Slovence telovadil v spletni
telovadnici v sredo, 12.10.2016 ob 18:30. Gre za eno izmed najbolj težko
pričakovanih brezplačnih vodenih vadb, ki so Slovencem na voljo preko
OnlineGym4me.si Prijave dežujejo.
Sporočilo za medije
Ljubljana, 10. oktober 2016; Po lansiranju projekta »OnlineGym4me za
aktivno in zdravo Slovenijo«, ki vsem Slovencem omogoča brezplačen
trimesečni dostop do spletne telovadnice, bo že ta teden eden vrhuncev
projekta. To sredo, 12. oktobra 2016 ob 18:30 bo namreč gost v spletni
telovadnici predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, častni pokrovitelj
projekta.
V spletno telovadnico se je od začetka projekta registriralo že več kot 14.000
Slovenk in Slovencev in se pridružilo projektu za bolj aktiven in zdrav življenjski
slog. Zanimanje za vadbo s predsednikom je tudi veliko, zaenkrat je prijavljenih
že več kot 8.000 Slovenk in Slovencev. Državljane seveda zanima, kako vadi
predsednik in kako se bo odrezal pri vodeni vadbi s trenerko. Vadba bo splošen
trening za moč, prilagojena bo na način, da mu bo lahko sledila kar najširša
populacija.
Predsednik Republike Slovenije Pahor je sicer znan po tem, da se veliko
ukvarja s športom in živi aktivni življenjski slog. Tokrat je sprejel izziv in naredil
nekaj, kar noben drugi predsednik države v svetu še ni.
Kako do brezplačnega dostopa in prijave za vadbo s predsednikom? Na
spletni strani www.onlinegym4me.si dobijo novi uporabniki kodo, ki jim
omogoča brezplačno registracijo. Postopek je enostaven, vse skupaj vzame
manj kot pol minute. Brezplačne kode je mogoče prevzeti tudi na Petrolovih
bencinskih servisih po Sloveniji ali uporabiti številko Petrol Klub kartice kot
kodo. Spletna telovadnica omogoča sodoben pristop do gibanja kar s pomočjo
prenosnega računalnika, tablice ali pametnega telefona v vseh operacijskih
sistemih Android in iOS. Tako lahko vsak telovadi kjerkoli in kadarkoli.
O projektu »OnlineGym4me za aktivno in zdravo Slovenijo«
Uspešno globalno start up podjetje OnlineGym4me je 5. oktobra 2016 lansiralo
edinstven projekt v svetovnem merilu “OnlineGym4me za aktivno in zdravo
Slovenijo”, ki vsem Slovencem omogoča brezplačen trimesečni dostop do
spletne telovadnice. Projekt spodbuja bolj aktiven in zdrav življenjski slog.

Brezplačno za Slovence in Slovenke
V spletni telovadnici, ki je dostopna na www.onlinegym4me.si, lahko vsi
Slovenci do 12. januarja 2017 brezplačno dostopajo do različnih vadb (splošna
vadba, joga, pilates in aerobika). Dnevno so v slovenskem jeziku na voljo tri
vadbe v živo, registrirani uporabniki pa lahko dostopajo tudi do obsežne
knjižnice vadb, v kateri so shranjene vse dosedanje vadbe v slovenskem in
angleškem jeziku. Možna je izbira med osnovno in težjo stopnjo vadbe, ki traja
15 ali 30 minut.
Sredini VIP termini z znanimi Slovenkami in Slovenci
To sredo bo tudi znano, kdo od znanih Slovencev bo naslednji teden v sredinem
VIP terminu ob 18:30 telovadil in tako motiviral Slovence, da se mu pridružijo.

OnlineGym4me.com je vodilna svetovna spletna telovadnica. Po tem, ko se
je lansko leto kot solastnica njegovemu podjetju pridružila teniška zvezdnica
Ana Ivanovič, je slovenski podjetnik Marko Filej letos uspel pridobiti
pomembno investicijo vodilnega podjetja na področju izdelkov, storitev in
rešitev na področju fitnesa in wellensa: Technogym.
OnlineGym4me.com registriranim uporabnikom omogoča, da izbirajo med
številnimi popularnimi vadbami. Vsak mesec lahko uporabniki izbirajo med
več kot 200 treningi v živo ter hkrati dostopajo do posnetkov treningov.
Spletni treningi so prihodnost na področju fitnesa in odlična možnost
predvsem za vse zaposlene, ki v hitrem tempu življenja težko najdejo čas za
telovadbo ter tiste, ki imajo med vadbo radi več zasebnosti in ne želijo, da jih
med treningom ocenjujejo ostali vadeči v fitnes centrih.
Onlinegym4me.com s pestro ponudbo različnih treningov spodbuja aktivno
življenje za vse generacije.

Spletna stran: www.onlinegym4me.si
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