Poznań, 19 czerwca 2018 roku

Aktywni spotkali się w Poznaniu
Podsumowanie targów fitness & sport park FIT-EXPO 2018

Za nami XIII edycja targów dla branży fitness FIT-EXPO fitness & sport park 2018. Wydarzenie to
odbywało się w dniach 25-27 maja na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich pod hasłem
„możliwości, nie ograniczenia”. Tegoroczna edycja była wyjątkowa: zwiedzający mieli nie tylko okazję
zapoznać się z inspirującą ekspozycją wystawienniczą, ale również obejrzeć jedno z licznych sportowych
wydarzeń sportowych, jakie zostały zaplanowane na czas targów.
Wśród zwiedzających, którzy pojawiali się w Poznaniu, znaleźli się menedżerowie, właściciele klubów
fitness i osoby planujące inwestycje w tej branży, a także szeroko rozumiana grupa pasjonatów sportu:
trenerzy i instruktorzy fitness oraz indywidualni zwiedzający zainteresowani zdrowym i aktywnym
stylem życia. W tegorocznej edycji tego największego wydarzenia fitness w Polsce wzięło udział ponad
7 tysięcy uczestników (jest to porównywalna liczba do danych zeszłorocznych). W ramach targów
goście mogli odwiedzić osiem stref: dwa pawilony wystawiennicze, przestrzeń Kongresu FIT-EXPO
Trendy i Innowacje oraz pięć stref Międzynarodowej Konwencji Fitness EU4YA powered by tiguar.
Swoją ofertę zaprezentowało w tym roku ponad 100 wystawców. Na targach można było obejrzeć
sprzęty sportowe, specjalistyczne technologie, najświeższą ofertę szkół fitness oraz najnowszą modę
sportową – wszystko to, co przydatne jest profesjonalistom branży i pasjonatom treningów. Jedna ze
zgłoszonych przez wystawców nowości została nagrodzona prestiżowym wyróżnieniem Złoty Medal
MTP targów FIT-EXPO. Wyróżnionym produktem był innowacyjny bezprzewodowy system EMS innline
PT firmy INNWELL. Statuetki ACANTHUS AUREUS zostały wręczone trzem markom: firmie Innwell, JFM
Furniture i Swanson Polska. Statuetka ACANTHUS AUREUS to wyróżnienie przyznawane wystawcom,
którzy najlepiej potrafili zobrazować swoją wizję stoiska w połączeniu ze strategią marketingową firmy.
Wielką popularnością, podobnie jak w zeszłym roku, cieszyła się konferencja dla profesjonalistów
branży fitness – Kongres FIT-EXPO Trendy i Innowacje. W tym eksperckim spotkaniu wzięło udział blisko
150 specjalistów, którzy mogli w ten sposób poszerzyć swoją wiedzę m.in. o najnowszych
technologiach pomocnych w obsłudze klienta czy o najświeższe trendy marketingowe i sprzedażowe
przystosowane do potrzeb branży fitness. Wśród uczestników Kongresu znaleźli się właściciele i

menedżerzy klubów sportowych, trenerzy personalni i instruktorzy fitness oraz inne osoby
zainteresowane rozwojem branży.
Z kolei w Międzynarodowej Konwencji Fitness EU4YA powered by tiguar uczestniczyli przede wszystkim
trenerzy personalni i instruktorzy fitness, którzy poprzez udział w zajęciach i warsztatach chcieli
rozszerzyć ofertę swoich klubów fitness.
Oprócz tych tradycyjnie już organizowanych wydarzeń, tegoroczna edycja została wzbogacona o
bogaty i różnorodny program sportowych atrakcji dla pasjonatów – osób, które niekoniecznie
związane są ze sportem zawodowo. Jedną z nich był Bieg o Puchar FIT-EXPO, którego
pięciokilometrowa trasa prowadziła uczestników przez targowe pawilony i schody. Wzięło w nim udział
prawie 300 biegaczy.
Wielkim zainteresowaniem cieszyły się również Mistrzostwa Polski Dzieci w Fitness – rozgrywające się
na nich eliminacje do reprezentacji Polski do Mistrzostw Świata okazały się niezwykle emocjonującym
wydarzeniem atrakcyjnym również dla indywidualnych zwiedzających.
Tegoroczną nowością była również strefa funkcjonalna, w ramach której odbyły się aż 3 wydarzenia:
WF inny niż myślisz, Battle of Iron Wheels i Personal Record Day. Pierwszego dnia targów uczniowie
poznawali inne niż znane ze szkoły rodzaje aktywności sportowych, które mogłyby być realizowane w
ramach zajęć WF. Aż 200 uczniów poznawało tajniki crossfitu i uczestniczyli we WF-ie innym, niż
myślisz. Drugiego dnia targów w strefie odbywały się zawody crossfitowe dla osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich - Battle of Iron Wheels, z kolei trzeciego dnia odbywały się zawody PR Day.
Zwiedzający zatrzymywali się również na dłużej przy ringu bokserskim, na którym każdego dnia toczyły
się walki na innym poziomie zaawansowania. Pierwszego dnia targów pod okiem trenera
wyprowadzanie ciosów ćwiczyli na nim uczniowie. W sobotę odbywały się na nim zawody Poznań Fight
Show, w której rywalizowali ze sobą najpierw zawodnicy początkujący, później zaawansowani. W
niedzielę można było śledzić walki bokserskie zawodowych pięściarzy.
Większość wspomnianych wydarzeń odbywała się po raz pierwszy. Można więc powiedzieć, że choć
była to trzynasta edycja targów, w tym roku przeżywała swój drugi debiut, a co najmniej zyskała nową,
świeżą odsłonę. Dzięki tegorocznej edycji swój debiut jako gwiazdy branży fitness przeżyją również
laureaci konkursu Zostań Twarzą FIT-EXPO: Inez Niszczak i Szymon Aumiller. Laureaci będą promować
przyszłoroczną edycję targów.

Zespół organizujący targi FIT-EXPO nie opuszcza gardy ani na chwilę – i od razu po zakończeniu edycji XIII
rozpoczyna prace nad kolejną. Znamy już datę przyszłorocznych targów – FIT-EXPO 2019 odbędzie się w
dniach 24-26 maja 2019. Już teraz zapraszamy – obiecujemy, że atrakcji i sportowych emocji nie
zabraknie!
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