
CE ESTE APLICAȚIA UPFIT ROMÂNIA ?

Profilele celor mai bun antrenori din 
România

Articole cu sfaturi și informații utile despre 
fitness, nutriție și wellness

Vouchere și oferte speciale pentru toți 
utilizatorii aplicației

Propriul timeline cu videouri și articole 
publicate de antrenorii și sălile preferate

UPfit România este prima comunitate pentru iubitorii de fitness și wellness din țara 
noastră. Deoarece comunitatea fitness este cea mai activă din România, și platforma 
trebuie să fie într-un mediu... mobil. 

De aceea am creat o aplicație, care să aducă la un loc cei mai buni antrenori 
personali din țară, cluburile de fitness de top și toți cei care doresc să aibă un stil de 
viață sănătos și activ.

Aplicația UPfit România este disponibilă gratuit în 
App Store și Google Play, din februarie 2020.

Informații detaliate despre sălile de fitness 
de top din țară

Videouri cu exerciții realizate de antrenori 
profesioniști

Vouchere și oferte speciale pentru toți 
utilizatorii aplicației

Propriul timeline cu videouri și articole 
publicate de antrenorii și sălile preferate

COMUNITATEA CELOR PASIONAȚI 
DE FITNESS ȘI WELLNESS DIN ȚARĂ
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FII PRIMUL ÎN COMUNITATEA UPFIT ROMÂNIA!



Îți ia 5 minute să ne oferi toate informațiile 
de care avem nevoie. 

De acolo preluăm noi munca și ne asigurăm 
că profilul tău arată fantastic.

Toate informațiile relevante despre tine 
și munca ta sunt la un loc

Îți promovezi paginile de social și 
website-ul

Ești văzut de mii de utilizatori ai 
aplicației 

Cum îți poți crea profil în aplicația UPfit România?
Super-simplu! Completează documentul care a însoțit această broșură și trimite-l pe 
adresa inscrieri@upfit.ro, împreună cu 5 poze cu tine, în format cât mai mare.
În câteva zile te poți lăuda cu cel mai cool profil de antrenor pe UPfit România!



Vrei ca prezența ta pe UPfit România să fie de 
succes? Atunci fanii trebuie să te vadă în acțiune!
Promovează-te prin videouri!

Filmează-te în timp ce faci exerciții și trimite-ne 
videoclipurile.

Profilul tău din aplicație va fi și mai cool cu astfel de 
videouri.

ETALEAZĂ-ȚI TALENTELE DE ANTRENOR!



Cum pot publica videourile cu exerciții pe care le-am filmat?
Prima dată trebuie să ai un profil în aplicație. Apoi ne poți trimite clipurile pe 
adresa inscrieri@upfit.ro, împreună cu documentul dedicat. Noi le vom publica 
în profilul tău din aplicație în câteva zile.

Ce trebuie să fac pentru a mă asigura că profilul meu din aplicație are 
succes?
Nu trebuie decât să ne trimiți cât mai multe informații despre tine atunci când 
completezi formularul de înscriere, iar apoi să ne trimiți cât mai des videoclipuri 
cu exerciții. Astfel vei oferi constant conținut nou fanilor tăi din aplicație, adică și 
mai multe motive să te urmărească.




