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DOE MEE MEE MET GLOBAL WELLNESS DAY
de Internationale dag van de Wellness - 10 juni 2017

Met de slogan ‘één dag kan je leven veranderen’, wordt wereldwijd op zaterdag 10 juni
2017 de Internationale Dag van de Wellness gevierd.

Vijf jaar na de eerste bijeenkomst in 2012 is Global Wellness Day in hele korte tijd
uitgegroeid tot een internationale maatschappelijke beweging die, nu in meer dan 90
landen op duizenden locaties, door middel van campagnes, events en activiteiten,

wordt gevierd. Letterlijk van zonsopgang in Nieuw Zeeland tot zonsondergang in
Hawaii.

De Nederlandse Ambassadeurs van Global Wellness Day, Annemarie Wortman en
Kimmo Jacobs, nodigen iedereen uit - van health&wellness professionals, pers,
healthy food & lifestylebrands tot hotels, spa's, wellness centra, scholen etc. - om
vanuit één inspirerende en gezamenlijke missie de boodschap van Global Wellness
Day over Nederland te verspreiden; het bewustzijn omtrent wellness te versterken en
mensen te inspireren en aan te zetten tot het maken van gezonde lifestyle keuzes.

Vind jij het leuk om te schrijven over Global Wellness Day of een activiteit of
evenement te organiseren op of rond zaterdag 10 juni 2017 op GWD, neem dan
contact op met Global Wellness Day Nederland .

Global Wellness Day activiteiten moeten voor iedere deelnemer gratis toegankelijk zijn
en heeft geen commercieel doel. Echter, vanuit een marketing standpunt is het een
fantastische gelegenheid en een perfect platform om de ‘wellness’ activiteiten en
services van organisaties onder de aandacht te brengen van een groot/ nieuw publiek.

Vorig jaar, toen Global Wellness Day voor de eerste keer plaatsvond in Nederland,
konden deelnemers kennisnemen van de laatste wellness trends, nieuwe wellness

initiatieven en producten. Meedoen aan meditatie-, dans- en yoga sessies, coole
fitness workouts, luisteren naar inspirerende sprekers en pioniers op het gebied van
New Wellness, genieten van healthy 'fast food', juices & cocktails en ontspannende
massages.

Dit jaar sluiten ook de studenten aan van de Hogeschool Zeeland - HZ University of
Applied Science - met de organisatie van creatieve en inspirerende wellness
evenementen voor 4500 studenten en inwoners van de provincie Zeeland.

Hou voor updates de website van Global Wellness Day en Facebook & Instagram in
de gaten en Doe ook mee in 2017!

Voor meer informatie, neem contact op via www.globalwellnessday.nl
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