
SzanowniPaństwo,

W dostępnychna rynku czasopismachi publikacjachdla trenerówna próżnoszukająPaństwonowoczesnejmyśli

szkoleniowej, porad psychologasportu, czy innowacyjnychćwiczeń, które urozmaicąi uatrakcyjniątrening.

Jak w takich warunkachrealizowaćproces szkoleniasportowegoi osiągaćdobre wyniki? Jak motywowaćsportowców

podczascodziennegotreningu?

WychodzącnaprzeciwPaństwapotrzebom, we współpracyz gronemuznanychtrenerów, psychologówi lekarzymedycyny

sportowejprzygotowaliśmypierwszena rynku czasopismo, w którym nowoczesnawiedza łączy się z praktycznymjęzykiem

sportu:

MAGAZYNTRENERA

Technika, taktyka, treningkondycyjnyi mentalny

CzasopismopozwoliPaństwu:

wdrożyćelementytreningumentalnegodo szkoleniasportowego,

przeprowadzićatrakcyjnytreningsprawnościowy, techniczny, taktycznyi mentalnyza pomocą innowacyjnychmetod,

form i środkówtreningowych,

rozwijaćsiłę, szybkość, wytrzymałośći koordynacjęzawodnikówz wykorzystaniemnowoczesnychćwiczeń,

zaplanowaćoraz zorganizowaćnabór do sekcji sportowej, imprezy oraz obozy sportowe,

promowaćdziałalnośćklubu i pozyskiwaćdodatkoweśrodki na jego funkcjonowanie,

skuteczniezainteresowaćmedia działalnościąklubu.

Z poważaniem,

ZespółWydawniczyFORUM

Gwarancjąjakości artykułówjest zespółautorski, w skład którego wchodzą:

doświadczenitrenerzyi instruktorzysportu

psychologowiesportu współpracującyz KadrąPolski w różnych dyscyplinachsportu i kategoriachwiekowych

wykładowcyz AkademiiWychowaniaFizycznegow całej Polsce – łączącypracęna uczelniz praktykąw klubach

sportowych

certyfikowanifizjoterapeucii lekarzemedycynysportowej

specjaliścids. marketingu, promocji i kontaktówz mediami w sporcie– praktycy, którzy dzielą się własnym

doświadczeniem

trenerzyi instruktorzymającydoświadczeniew organizacjiimprez sportowych

osoby współpracującez PolskimiZwiązkamiSportowymi

W numerzelutowymszczególniepolecamy:

WARSZTATTRENERA

Propozycjerozgrzewkiruchowejzaczerpniętez tańca

Doskonaleniefazy obronnejw piłce nożnej

KULISYNOWOCZESNEGOTRENINGU

Polscypływacyw USA- czyli jak się trenujeza wielkąwodą

HIT – high intensitytraining– czyli treningsiły pod kontrolą

TRENINGMENTALNY

Mechanizmyrządzącegrupą – czyli kto jest kim w zespole sportowym

Gorącalinia: sportowiec– trener. Jak świadomiepracowaćnad wzajemnymirelacjami?

TRENER- ZAWODNIK- RODZICE

Gry i zabawyintegracyjnedla młodych sportowców

Jak współpracowaćz młodzieżąw okresie ponadgimnazjalnym

MEDYCYNASPORTOWA

Najczęściejpopełnianeprzezsportowcówbłędyżywieniowe– jak im zapobiegać?

Serce sportowca– adaptacjapod wpływemwysiłku



TomaszFendorf

(061) 66 55 711

W przypadkujakichkolwiekpytań

skontaktujsię z naszymDoradcą!

Zamawiam pren.

MAGAZYNTRENERA

Technika, taktyka, treningkondycyjnyi mentalny

Art. #4630, format A4, 48 str., cena 249 zł netto za rocznąprenumeratęmagazynu

obejmującą10 numerówczasopisma( cena za 1 numer 24,90 zł ). Płatne przelewem

po otrzymaniuprzesyłki (ceny nie zawierająrefakturowanychkosztówwysyłkioraz

podatkuVAT). Przedłużenieprenumeratyna kolejnyrok następujeautomatyczniei nie

wymagaodrębnegozamówienia. Warunkisprzedażydostępnena stronie

www.oferta.magazyntrenera.pl oraz w siedzibieWydawnictwa.

Zamawiający/ Dane do faktury:

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nazwafirmy / instytucji

Ulica, nr domu/lokalu / /

Kod / miejscowość

Tel. / fax

E-mail

NIP

Przedziałzatrudnienia --- Proszę wybrać przedział zatrudnienia ---

Adres dostarczenia

(jeżeli inny niż fakturowania)

UWAGI

Zamawiam Anuluj

Wyrażam zgodę na przetwarzaniemoich danychosobowychprzezWydawnictwoFORUMSp. z o.o. z siedzibąw

Poznaniu, ul. Polska 13 w celach marketingowych. Wydawnictwozapewniaklientomprawo do wglądui zmianyswoich

danychosobowych. Wyrażamzgodę na przesyłanieinformacjihandlowejprzezWydawnictwoFORUMSp. z o.o. z

siedzibąw Poznaniu, ul. Polska13, za pomocaśrodkówkomunikacjielektronicznejw rozumieniuustawyo świadczeniu

usług drogą elektroniczną. Złożeniezamówieniajest jednoznacznez akceptacjąregulaminusprzedażyWydawnictwa.

Tak Nie

Złożeniezamówieniajest jednoznacznez akceptacjąregulaminusprzedażyWydawnictwa.
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