IFS BOOTCAMP

INSPIRED FIT STRONG
IFS е мястото, където екип от млади, себереализирани
и щедро раздаващи себе си и знанията си, специалисти в
областта на кондиционното трениране и здравословния начин
на живот, обединяваме усилията си, за да разпространяваме
нашата мисия – да покажем на хората, че тялото е
предназначено за движение; че това да обръщаме внимание
на храната, която ядем и начина, по който се движим, не
е каприз, присъщ на себелюбците, а необходимост на
всеки един от нас и един от фундаментите за качествен и
удовлетворителен живот.

IFS е мястото, където даваме възможност на хората
чрез кондиционно трениране и здравословно хранене,
да върнат здравето си, да осъзнаят, че високите спортни
постижения не са запазени за професионални спортисти, а
са в способностите на всеки един от нас.
IFS е мястото, където ви предлагаме методът, който с наймалка инвестиция от време, води до най-удовлетворителни
резултати. Метод, който е резултат от дълги години
тренировки, опити, експерименти и анализиране на огромно
количество информация.

IFS е мястото, където под ръководството на
IFS – мястото, където не просто влизаш в по-добра
вдъхновяващия ни екип от специалисти, всеки получава
подкрепата, която му липсва, за да го отведе на пътя към форма. Мястото което ви дава възможност да…
едно по-добро Аз по-здраво,по-можещо, вярващо в себе си
и способностите си и реализиращо потенциала си с всеки
изминал ден.

REINVENT YOURSELF.
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IFS BOOTCAMP
IFS Bootcamp е събитие, което се провежда на всеки
три месеца.Свикнали сме да живеем в една рутина, която ни
предлага сигурност и предвидимост. Ден след ден прекарваме
в зоната си на комфорт и често пропускаме възможности,
защото неизветността плаши. Шансът нещо да се обърка,
нещо да не бъде по план, ни изпълва с несигурност и често е
причината да не дръзваме да опитваме.

неизследваната частица от себе си и да разпали пламъка
в себе си, който да му помогне да задвижи процеса към
промяна към едно по-добро аз.

IFS Bootcamp е събитие, което дава възможност
на хората да получат отговори на въпроси в сферата на
здравословно хранене, тренировки и личностно развитие.
Място, където си заобиколен от ментори, с които заедно
IFS Bootcamp е събитие, което обединява хора от да преодолееш трудностите, които ти пречат да постигнеш
различна възраст, с различна професия и цели, но с общи целите.
ценности. Хора, които са осъзнали, че предпоставката за един
успешен и щастлив живот е здравето и хармонията между
Успехът изисква време. Въпреки това, всяко начало
ума и тялото. Ние сме средноаритметично на хората, с които изисква усилието на първата крачка. IFS Bootcamp дава
общуваме най-често. Ето защо е важно от какви хора сме възможност на всеки човек да направи тази крачка в
заобиколени – дали приятелите ни подкрепят и окуражават подкрепата на съмишленици – хора със сходни ценности,
целите ни; дали ни вдъхновяват да очакваме повече от себе разбирания и мисия в живота.
си и дали са до нас, за да ни покажат, че можем в моменти,
IFS Bootcamp предлага един уикенд, след който
когато самите ние нямаме вяра в способностите си.
животът на участниците е различен – малко по-осъзнат,
IFS Bootcamp е място, което ни дава нов старт и по-целеустремен и по-насочен. Всеки получава късче
възможност да пресътворим себе си. Събитие, което вдъхновение, с което се прибира вкъщи и с което може да
позволява на всеки да излезе извън зоната си на комфорт твори живота си – снови сили и повече увеереност.
и там да се срещне с потенциала си. Да се докосне до
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СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ
SILVER

GOLD

PLATINUM

500лв

1000лв

1500лв

Лого на уебсайта на събитието
Лого в програмата на IFS Bootcamp
Реклама в социалните канали на Inspired Fit Strong
Реклама в ежеседмичния Inspired Fit Strong Newsletter
Реклама в IFS Journal (ежемесечно онлайн
списание)
Рекламни материали на вашата компания по време
на IFS Bootcamp
Рекламни материали на вашата компания във
фитнес зала IFS
Банер по време на семинара

Бюджет

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Лого на уебсайта
Вашето лого ще бъде сложено под всички статии за
IFS Bootcamp.
Лого в програмата на IFS bootcamp
Логото ви ще бъде поставено в програмата на IFS
Bootcamp.
Реклама в социалните канали на IFS
Логото ви ще бъде част от IFS Bootcamp кампанията в
социалните мрежи.
Реклама в ежеседмичния IFS newsletter
Логото ви ще бъде сложено в ежеседмичния IFS Newsletter в рамките на рекламната кампания на IFS Bootcamp.

Рекламни материали на вашата компания по
време на IFS Bootcamp
По време на IFS Bootcamp, ще раздадем ваши рекламни
брошури и материали.
Рекламни материали на вашата компания в
залата на IFS
На рецепцията в IFS залата, на видно място „IFS
препоръчва”, ще бъдат поставени ваши рекламни
брошури и материали за 3 месеца - от 1 Август до 31
Октомври.
Банер по време на семинара
Ще сложим рекламен банер на вашата компания на
сцената по време на семинара.

Реклама в IFS Journal (ежемесечно онлайн
списание)
Логото ви ще бъде сложено в 3 броя на IFS Journal:

стр. 3

АУДИТОРИЯТА НИ
IFS web site - www.inspiredfitstrong.com
Двуезичен уеб сайт с българска и английска версия, в който има магазин, блог и тренировки.
90 000 потребителя месечно ни посещават над 120 000 пъти, за да разгледат средно 180 000 страници
със съдържание, всеки път за по около 2 минути.
ПО ВЪЗРАСТ

ПО ПОЛ

ПО ЕЗИК

IFS Тренировки
В залата на IFS има 750-920 посещения месечно.

IFS Социални мрежи
Facebook Page - 24 000 последователи
Youtube Channel - 240 видеа, 105 000 гледания, 400 последователи
Newsletter Контакти - над 10 000 абонирани, които всеки месец получават нашия Newsletter.

IFS Journal - онлайн списание
IFS Journal е ежемесечното списание на IFS.
Издава се от 2013г. (вече 31 месеца), като всеки
месец набира все повече читатели и привърженици.
IFS Journal е онлайн ментор за всеки, който търси
достоверна и лесно достъпна и приложима информация
за здравословен начин на живот.IFS Journal е сбор от
статии, рецепти, интервюта, тренировъчни и хранителни
програми.
Кои са потребителите на IFS Journal?
IFS Journal-a се купува от 70-100 човека всеки

месец. Потребителите попадат във възрастовата група
25-45г. Те са хора, които са достигнали по-висока степен
на осъзнатост за начина си на живот и нуждите, които
имат. Осъзнали са важността на това да инвестираш
в тялото си, здравето, почивката, самоактуализацията
и неспирното обучение. Хора, които са склонни да
инвестират пари в качество и добавена стойност.
Web page: http://store.inspiredfitstrong.com/bg/
product-category/ifs-journal-bg/
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ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Инес Субашка

тел.: 0886 657 527
е-mail: ifs@inspiredfitstrong.com
web: www.inspiredfitstrong.com

