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Esta semana, Celso Mitsunari, representante da 
ACAD Brasil no Mato Grosso, foi recebido por 
autoridades governamentais da região. No dia 
19, terça-feira, o empresário foi recebido pelo 
deputado estadual Faissal Jorge Calil Filho. No 
dia seguinte, a reunião foi com o deputado 
estadual Allan Kardec e com Jefferson Neves, 
Secretário Cultura, Esporte e Lazer do Estado do 
Mato Grosso.

“Estes encontros são muito importantes para que possamos mostrar às autoridades a 
importância do fitness. Conversamos sobre as demandas mais urgentes do setor e de como 
podemos trabalhar juntos para achar soluções que promovam a atividade física e sejam 
benéficas à sociedade em geral”, disse Mitsunari. 

Líder da ACAD no Mato Grosso se reúne com autoridades 

Deputado Faissal Jorge Calil Filho 
recebe líder da ACAD Brasil

Celso Mitsunari se reúne com o 
deputado Allan Kardec e com o 
secretário de Esporte Jefferson Neves

Nos dias 5, 6 e 7 de agosto, o GAP Discovery vai 
reunir mais de 2 mil profissionais do fitness da 
América Latina, em 30 horas de conteúdo. 
Luciano Signori, líder da ACAD Brasil em Santa 
Catarina, conseguiu ingressos gratuitos para os 
associados.

“O empresário do fitness é muitas vezes um 
batalhador que trabalha muito e tem pouco 
resultado. Essa imersão vai contribuir com

Essa imersão vai contribuir com ferramentas e dar ao gestor perspectiva de maior 
lucratividade, de uma empresa mais saudável financeiramente e, principalmente, fomentar um 
ambiente mais profissional de negócios na gestão das academias”, disse Signori. 

O evento é uma imersão presencial no Método Gap – Gestão de Alta Performance, nos temas 
Vendas; Finanças; Planejamento Estratégico: Marketing. Serão nove palestrantes, 
comandados por Lasinho Vieira, campeão mundial de judô, profissional de Educação Física e 
especialista em gestão para academias. O encontro será no Teatro Positivo em Curitiba. 

Associado ACAD tem ingresso gratuito no GAP Discovery  

TRANSAMERICA EXPO CENTER SÃO PAULO

https://conteudo.acadbrasil.com.br/encontro-acad-na-ihrsa-inscricao
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O Club Intel acaba de lançar o relatório “How to 
Optimize Personalization Using Fitness Personas”, 
que identifica as principais personas que 
frequentam academias. A chamada “persona” é 
uma ferramenta de marketing que permite uma 
compreensão mais profunda do público-alvo. O 
relatório aponta 4 personas que podem contribuir 
para que os gestores de academias a entender seu 
público e aumentar engajamento.   

Relatório identifica personas que frequentam academias

As quatro personas identificadas pelo relatório: 1. Vida de rotina (34%) — mais de 66 anos, 
aposentados e seguem uma rotina. Anseiam pelo aspecto comunitário do fitness; 
2. Amante do bem-estar (30%) — 25 a 39 anos. A maioria trabalha em período integral e equilibra 
condicionamento físico, nutrição e bem-estar mental; 3. Explorador de fitness (19%) — também de 
25 a 39 anos. Procuram por novos produtos e serviços de fitness; 4. Consumidor casual (17%) — 
“Minha forma física é motivada por uma próxima viagem ou evento”, diria essa pessoa.

     Clique aqui e acesse o relatório completo

Por que ser um associado ACAD Brasil?

A Associação oferece diversos benefícios 
que podem ajudar na gestão e no dia a dia 

da sua academia. Não fique de fora!

Clique aqui e saiba mais!

Veja outros Informativos

Acompanhe
o setor fitness!  
Fique por dentro das mais 
importantes novidades 
sobre o setor de fitness!
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https://acadbrasil.com.br/blog/coronavirus/informativo-semanal-acad-brasil/
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