TISKOVÁ ZPRÁVA
Více než 2 miliardy Kroků ke zdraví
Praha 27. března 2014 – Češi ušli během 6 týdnů přes 2 miliardy kroků v rámci osvětové kampaně
Globus Kroky ke zdraví. Směrem ke zdravému životnímu stylu pomáhali vést jejich kroky také
výživoví poradci franchisové sítě NATURHOUSE.
Projekt Globus Kroky ke zdraví proběhl od
7. února
do
16.
března
ve
všech
15 hypermarketech v České republice. Cílem
projektu bylo informovat zákazníky Globusu
o zdravém životním stylu, zásadách zdravé
výživy a stravování a vhodném pohybu.
S výživovými poradci NATURHOUSE v Koutcích
zdraví jste se mohli setkat ve vybraných
pátečních a víkendových dnech, kdy realizovali
bioimpedanční měření, poskytovali výživové
poradenství a vůbec reprezentovat služby
nejrozsáhlejší sítě dietetických center v ČR.
„Velice mě těší, že jsme se mohli podílet na tomto
smysluplném projektu. Jak hypermarketům Globus tak také
nám jde především o edukaci široké české veřejnosti
v oblasti zdravého životního stylu a správných zásadách
stravování,“ informoval Jan Gonda, master-franchisant sítě
výživových poraden NATURHOUSE.
Tváří akce se stal známý trenér fitness David Huf, který má
více než 20leté zkušenosti v oboru zdravého životního stylu.
David Huf byl v rámci své roadshow osobně přítomen
v hypermarketech Globus společně s výživovými poradci
NATURHOUSE a fitness trenéry studií HEAT.
Součástí projektu byla také interaktivní hra a soutěž
o hodnotné ceny, kterých se rozdaly stovky.
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Poznámky pro editory:
NATURHOUSE je celosvětová síť výživových poraden s vedoucím postavením v České republice, na Slovensku i v zahraničí.
Koncept byl založen v roce 1992 ve Španělsku a nyní provozuje na 2.000 dietetických center ve 40 zemích světa. Přidaná
hodnota konceptu tkví v osobním dietetickém poradenství zdarma, dlouhodobé práci s klientem a širokém sortimentu
exkluzivních produktů. Více než 4.000.000 osob dosáhly díky NATURHOUSE svého cíle snížit a kontrolovat svou váhu.
Prestižní portál Franchise Direct zařadil NATURHOUSE na seznam Top 100 globálních franchisingových systémů:
http://www.franchisedirect.com/top100globalfranchises/rankings/
Master franchisovou licenci pro Českou republiku a Slovensko získala v roce 2008 společnost REDUCCIA, s.r.o. V současné
chvíli působí na českém a slovenském trhu více než 75 poboček, které jsou ve valné většině provozovány samostatnými
podnikateli – franchisanty. Více informací naleznete na webových stránkách http://www.naturhouse-cz.cz nebo
http://www.naturhouse.sk

