
 
 

Tisztelt Tagtársunk! 

 

2016. június 11. a Wellness Világnapja, melynek célja, hogy e napon forduljon a figyelem az 

egészséges életmód felé.  

 

A Global Wellness Day kezdeményezésére az idén közel 3000 létesítmény, szolgáltató (pl. spa, 

szálloda, fürdő, fitness terem, tánciskola) és más szervezet csatlakozása várható.  

A kezdeményezés minden érdeklődő szervezet, szolgáltató előtt nyitva áll, aki elfogadja az 

alapelveket és azokat felhasználva, azokra építve olyan üzenteket, programokat, eseményeket, 

lehetőségeket kínál, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a lakosság minél nagyobb mértékben 

megismerje a Global Wellness Day alapelveit, illetve csatlakozhasson a létrehozott 

programokhoz, eseményekhez.  

 

Azoknak a magyarországi wellness és spa létesítményeknek is lehetőségük van csatlakozni, ahol 

a legkülönbözőbb módokon, helyszíneken és formákban nyújtanak lehetőséget a proaktív 

wellness számára. 

 

Mottó: „Mondj igent" a Wellness Világnapjára 

 

A Global Wellness Day üzenete egyszerű javaslatokkal él: 

1.       Sétálj egy órát! 

2.       Igyál több vizet! 

3.       Kerüld el a műanyag flakonokat! 

4.       Fogyassz organikus, helyi alapanyagokból készült ételeket! 

5.       Tegyél jót valakivel! 

6.       Vacsorázz együtt a családdal! 

7.       Menj aludni este 10-kor! 

 

A Magyar Fürdőszövetség kommunikációjában a „Keress fel egy fürdőt!” javaslatot fogja az 

idén is érvényesíteni a Wellness Világnapjára történő figyelemfelhívásban. 

 

Kérjük azon fürdőket, akik szolgáltatási struktúrájában a wellness is helyet kap, saját 

kommunikációjukban is hívják fel a figyelmet az egészség és a wellness fontosságára (honlap, 

Facebook, nyomtatott megjelenés). A fürdőket kérjük, a mellékelt nyomtatványon jelezzék 

vissza, ha eseményeket hirdetnek meg, hogy azt a Szövetség kommunikációjában is érvényesíteni 

tudjuk. 

 

A programokat kínáló, a lakosság felé üzeneteket nyújtó fürdőket az eseményhez tartozó grafikai, 

arculati elemek megküldésével segítjük. 

Az esemény hazai Facebook oldala: www.facebook.com/Global-Wellness-Day-Hungary 

 

Köszönve együttműködésüket, 

 

Szeged, 2016. május 18. 

 

Üdvözlettel: 

 

 

    Czeglédi Gyula     Juhász Szabolcs 

    ügyvezető elnök          főtitkár 

 

http://www.facebook.com/Global-Wellness-Day-Hungary


  

 

 

Csatlakozás – Global Wellness Day – 2016. 06. 11. 

 

A Global Wellness Day-hez csatlakozó létesítmény neve:  

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………................................................. 

 

Címe: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Honlapjának címe: …………………………………………………………………………………. 

 

Kapcsolattartó személy neve:……………………………………………………………………….. 

 

e-mail címe………..…………………………………………………………………….................... 

 

telefonszáma:……………………………………………………………………………………….. 

 

(a programhoz kapcsolódó grafikai, arculati elemeket a megadott kontakt személynek fogjuk 

továbbítani) 

 

1.) A Global Wellness Day alkalmából, annak üzeneteire építve, kínálnak –e programot 

vendégeiknek?   

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

2.) Van –e kiemelt üzenet, amelyet üzemeltetett létesítményeikre vonatkozóan érvényesíteni 

fognak? 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

3.) Az üzenetek vendégkörükhöz történő eljuttatásához milyen kommunikációs csatornákat 

terveznek igénybe venni? 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

4.) Kérik –e a Magyar Fürdőszövetség segítségét, támogatását a megvalósítás bármely eleménél? 

 

Ha igen, kérjük írják le: ……………………………………………………….................................. 

 

Kelt:  

 

…………………………… 

Aláírás 

 

Kérjük, hogy a kitöltött adatlapot a gomori.csilla@szegedifurdok.hu e-mail címre küldjék meg, 

Gömöri Csilla Marketing Szakbizottsági elnök részére 


