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No último sábado, dia 21 de maio, um encontro on-line 
reuniu representantes cariocas do setor de fitness. 
Entre os presentes, Renato Arouche, presidente do 
Sindicato das Academias do Rio de Janeiro – 
Sindacad/RJ, Ailton Mendes, presidente da ACAD 
Brasil, e Marcelo Ferreira, líder da Associação no Rio de 
Janeiro, além de vários empresários e gestores de 
academias da Zona Oeste da cidade. 

“Este encontro foi muito importante. Falamos sobre os 
inúmeros projetos aos quais a ACAD está envolvida a 
fim de favorecer o setor e, também, destacamos o fato

de o pequeno empreendedor ter dificuldades e precisar de mais ajuda. Surgiram ideias de como 
fomentar o desenvolvimento do fitness na cidade do Rio de Janeiro”, disse Marcelo Ferreira.  

Rio de Janeiro: encontro debate ações em prol do setor  

Um dos pontos altos do maior evento do fitness na América Latina é a Conferência de Gestão e 
Negócios para Academias, que reúne especialistas de mercado para tratar de temas sensíveis, 
com dicas práticas e consultoria de alta qualidade. 

Confira alguns dos palestrantes e os temas que estarão presentes no evento deste ano:

IHRSA Fitness Brasil: quem estará na Conferência de Gestão e Negócios? 

A IHRSA Fitness Brasil será 
realizada entre os dias 17 e 20 
de agosto, no Transamerica 
Expo Center, em São Paulo.

Clique aqui, saiba mais! >>>
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Thiago Somera
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aumentar o lucro 

em uma 
campanha de 

vendas

Arthur Monteiro

Quais as 
soluções do 
ecossistema 
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E não perca! Dia 18/08, às 10:30 mesa-redonda sobre o mercado fitness 
com membros da diretoria da ACAD Brasil!

https://www.fitnessbrasil.com.br/loja-2/
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Dicas: como motivar seus alunos a treinar todos os dias

Motivar os clientes não é uma tarefa impossível, mas é 
preciso encontrar os estímulos corretos para estabelecer 

um vínculo. A equipe da ACAD Brasil destacou 5 dicas 
para contribuir com os gestores de academias no desafio 

de motivar e manter alunos ativos!  

Clicar aqui e acesse >>>

Veja outros Informativos

Acompanhe
o setor fitness!  
Fique por dentro das mais 
importantes novidades 
sobre o setor de fitness!

https://acadbrasil.com.br/blog/noticias/5-dicas-para-motivar-seus-alunos-a-treinar-todos-os-dias/
https://acadbrasil.com.br/blog/coronavirus/informativo-semanal-acad-brasil/
https://acadbrasil.com.br/product/associado-acad-brasil/
https://acadbrasil.com.br/calculadora-acad-economia/
https://conteudo.acadbrasil.com.br/lp-campanha-ecad-acad

