IHRSA MEMBERSHIP



ADESÃO ELECTRONIC MEMBERSHIP: 100€
ADESÃO FULL MEMBERSHIP: 130€
IHRSA DISPENSA APRESENTAÇÕES…

Caro Associado, já é membro IHRSA?
Poderá sê-lo, através da AGAP, por 100€ (Electronic Member) ou

130€ (Full Member).

Para isso, bastará preencher a FICHA DE INSCRIÇÃO (disponível para download no site da AGAP
www.agap.pt), enviar para info@agap.pt ou para o fax 219242607 e fazer o pagamento por
transferência bancária (NIB 0010 0000 37349280001 90) ou cheque.
Para mais informações sobre os dois tipos de adesão, consulte www.agap.pt.

Sediada em Boston, Massachusetts, EUA,
a associação – International Health
Racket and Sportsclub Association – tem
actualmente 8.000 membros dos quais
2.300 são europeus, e é responsável pela
organização dos maiores eventos a nível
internacional e pela publicação de vários
relatórios anuais importantes para o
sector do health & fitness.

QUAIS OS BENEFÍCIOS?
PROGRAMA IHRSA PASSPORT
Permite que os utentes do seu clube se possam exercitar quando viajam, em qualquer um dos
clubes participantes neste programa espalhados pelo mundo: actualmente são mais de 3.200 os
clubes IHRSA inscritos neste programa (www.healthclubs.com), em mais de 50 países, fazendo
deste o maior e mais prezado programa de acesso recíproco de utentes.

REVISTAS CLUB BUSINESS EUROPE (CBE, BIMESTRAL) e INTERNATIONAL (CBI, MENSAL)
Publicações lideres no segmento do health & fitness a nível internacional, trazem as novidades da
indústria e casos de práticas de sucesso em vendas, marketing, operações e planeamento oriundos
de todo o mudo. Cobre um vasto conjunto de áreas relevantes tanto para o pessoal de front desk
como para os proprietários e gestores de um clube.

EUROPEAN MARKET REPORT
É uma ferramenta valiosa de apresentação estratégica a investigadores, banca, investidores, Governo, seguradoras,
proprietários e fornecedores, que apresenta os perfis de vários países relevantes desta área a nível mundial, bem
como as tendências da indústria.

GLOBAL REPORT
Enviado com a revista CBI de Junho, é a publicação mais actualizada do negócio global do fitness, que consiste numa
visão abrangente sobre a indústria e inclui opiniões de catorze lideres de clubes independentes, grandes cadeias e
associações e federações.

OUTRAS PUBLICAÇÕES IHRSA
Fornecem informações valiosas a nível operacional, de gestão e de investigação, que o
ajudarão a gerir o seu clube de uma forma mais eficiente: guias de compra de
equipamentos, de retenção, entre outros.

EVENTOS IHRSA
Descontos em eventos como o Congresso Europeu, Convenção
Internacional, IHRSA University, entre outros.

LISTAGEM NO SITE www.healthclubs.com
Site dirigido ao consumidor, facilita a localização dos clubes membros IHRSA, através de mapa e
indicações, bem como a pesquisa por tipo de actividades e/ou serviços específicos.

NEWSLETTER IHRSA (QUINZENAL)
Via e-mail, dá as últimas notícias da indústria, dicas de marketing e recursos que o
ajudarão a gerir o seu negócio.

CÓDIGO DE ACESSO À ÁREA RESERVADA DO SITE IHRSA www.ihrsa.org
Um recurso à disposição da indústria do fitness. Actualizado diariamente com notícias e investigação na
área, tem ainda informações úteis e dicas para o sucesso do seu negócio, a nível operacional e legal.

