Kedves !
A Cseresnyesbea.hu Hírlevelét kaptad kézhez, melyben a fitnesz-welnesz világ
aktualitásairól, a Body-Balls Koncepcióval kapcsolatos fejleményekről, az egészséges
életmódról adunk időről-időre - reméljük számodra is hasznos - híreket, információkat. A
témakör igen gazdag, mindig van miről írni!

STRIKE ZONE A RIMINI WELLNESS-EN
2011. május 12-16.
Kedves Strike Zone rajongók és érdeklődők!
Megszerveztétek már az utatokat Riminibe?
Ha még nem, gondolkodjatok el rajta.
A Rimini Fesztivál az év olasz eseményeinek egyik legrangosabbja, nemzetközi viszonylatban is jelentős esemény.
Több tízezer látogatóra számítanak a szervezők.
A rendezvény több mint 10 éve töretlen sikert arat a nemzetközi sportolni szeretők körében.
Rengeteg program, rengeteg ötlet, színpad és persze rengeteg látogató.
A hangulat óriási.
A Strike Zone színpad – magas szintű szervezettségével, eleganciájával és egyedi ötleteivel – mindig sikeres és
szembetűnő – kitűnik a többi színpad közül. A prezenterek munkája fegyelmezett, előadásaik profik.
Enrico Olivieri – a Strike Zone program megalkotója – erre nagy hangsúlyt fektet.
IDÉN SZUPER MEGLEPETÉSSEL, FORMABONTÓ DIZÁJN-NAL KÁPRÁZTATJA EL A LÁTOGATÓKAT! :)

Szenzációs hír:
A Cseresnyés Beáta, Strike Zone Master Trainer által vezetett magyar csapat is színpadra lép – tehát e rangos
eseményen magyar team is szerepel a színpadon, ami tavaly óta egyedülálló magyar viszonylatban!
(tavalyi link: http://cseresnyesbea.hu/index.php?mid=1&cid=242)

Nézzétek meg Bea és két olasz Strike Zone Top Prezenter Master Class óráját itt:
http://www.cseresnyesbea.hu/index.php?mid=1&cid=316
Fotók a szüneti gyakorlásról és Rimini-ről:

Sok szeretettel várunk Benneteket Riminiben!
Szállásajánlatunk a STRIKE ZONE FUN-OK RÉSZÉRE:
- magyarul: http://cseresnyesbea.hu//item/get_item.php?id_embed=994, illetve
- angolul: http://cseresnyesbea.hu//item/get_item.php?id_embed=993
Itt lesznek elszállásolva a Strike Zone-osok :)
Ha szeretnétek, hogy a foglalásban segítsünk, hívjatok vagy írjatok:
info@cseresnyesbea.hu
+36.30.497.8841.
Jegyet a fesztivál weboldalán is tudtok rendelni, de kérhetitek a mi segítségünket is.
Nagyszerű lehetőség nyílik Számotokra!
http://www.riminiwellness.com
http://www.strike-zone.it/%5Crimini.pdf (figyelem, ez a TAVALYI órarend, az idei várhatóan a jövő héten lesz meg!!!)
Várjuk válaszotokat, érdeklődéseteket!
Részletekkel még jelentkezünk!

További szép napot kívánunk!
Cseresnyés Beáta és a System 4 Life csapata
+36.30.497.8841.
info@cseresnyesbea.hu
www.cseresnyesbea.hu
www.systemforlife.com
Kérdéseitekkel, meglátásaitokkal munkánkat segítitek, elsősorban azt, hogy az embereknek a számukra megfelelő,
őket érdeklő témaköröket taglaljuk.Kérjük, hogy ha a megszólításban a név tévesen szerepelne (amiért elnézést
kérünk), az info@cseresnyesbea.hu e-mail címre ezt jelezzétek, hogy korrigálhassuk. Köszönjük.
Leiratkozás: a http://cseresnyesbea.hu/index.php?hirlevel oldalon.

