Kære Team Danmark-atlet
Fitness World og Team Danmark har indgået et partnerskab, der giver dig og resten af Team Danmarks
eliteatleter gode træningsbetingelser og træningsfaciliteter.
For Fitness World er det vigtigt at sunde vaner, fællesskab, målsætninger og mental balance går hånd i
hånd, så medlemmerne kan yde deres bedste. De har lanceret denne video sammen med Team Danmark,
som beskriver netop dette: https://utm.io/upE3
Fitness World har 170+ centre rundt om i hele Danmark, som du kan benytte dig af, når du f.eks. er til
træningssamlinger, stævner eller i dagligdagen skal vedligeholde din fysiske træning.
Fitness World ønsker at inspirere deres medlemmer med træningstips, træningsøvelser samt give dem
motivation til at holde fast i de sunde vaner. De har bl.a. lavet denne artikel med Anne-Marie Rindom og
sportspsykologisk konsulent hos Team Danmark, Anders Flemming Bendixen: https://utm.io/upE5
Artiklen giver Fitness Worlds medlemmer et indblik i det at være eliteatlet, og samtidig får medlemmerne
også selv råd og redskaber med på vejen til deres egen træningshverdag.
Fitness World glæder sig til at byde dig velkommen i deres centre som en vigtig rollemodel. Tager du imod
medlemskortet accepterer du:
•
•

•

•
•

At Fitness World max tre gange pr. år må re-poste/dele content, hvor du optræder, fra Team
Danmarks Instagram og facebookprofil eller content fra din egen profil, som er Team Danmarkog/eller træningsrelateret. Se eksempel her: https://utm.io/upE6
At du efter aftale med Team Danmark kan blive bedt om at stille op til én artikel og/eller én video
til Fitness Worlds sociale medier. Artikel/video vil være en del af en række tilsvarende
artikler/videoer med andre atleter, og vil altid omhandle træningsvaner, sunde vaner, motivation
mm. som kan inspirere Fitness Worlds medlemmer. Efter forudgående aftale med Team Danmark
fastlægger Fitness World sammen med dig, hvornår interview/optagelser finder sted.
At du, når du træner i Fitness Worlds centre, er indforstået med, at Fitness World én gang årligt må
tage billeder af dig i dit stamcenter til brug på Fitness Worlds sociale medier og/eller på skærme i
Fitness Worlds centre i en sammenhæng, hvor også andre Team Danmark-atleter medvirker.
Fotooptagelser aftales direkte mellem dig og Fitness World.
Mere omfattende og individuel anvendelse af dit navn og billede til markedsføringsbrug vil ikke
kunne finde sted uden din og Team Danmarks accept.
Træner du i ét af Fitness Worlds centre, vil vi gerne opfordre dig til at tagge @Fitnessworlddk eller
#fitnessworlddk

