În 2018

1,421

de angajați din Târgu Mureș au folosit
7card, abonament care oferă acces la o rețea
ce cuprinde 70% din centrele de relax & sport
din România. Să vedem ce-a ieșit!
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Împreună, târgu-mureșenii au adunat la relax & sport:
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6 noiembrie 2018

Luni

ziua în care cei mai mulți
târgu-mureșeni au făcut sport

ziua în care cei mai mulți
târgu-mureșeni fac mișcare
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Luni-Vineri
Weekend

TOP 3
ACTIVITATI ÎN TREND

Cei mai mulți români
au ales:

Cea mai mare creștere
a numărului de practicanți:

Fitness & Aerobic

Yoga

Cross Training

Pilates

Cycling

Zumba

INDUSTRII CU
CEI MAI MULTI
SPORTIVI

Sectorul Public
Software & Services
Turism

Companiile cu
cei mai mulți utilizatori
7card activează în:

Retail
Bănci

Software & Services
Retail
Bănci
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Sectorul Public
Pharma
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CELE MAI
ACTIVE
INDUSTRII

Cele mai multe companii
care oferă angajaților 7card
activează în aceste industrii

PORTRETUL TÂRGU-MURESEANULUI ACTIV

38%
Femei

62%
Bărbați

DIMINEATA
Momentul zilei în care cei
mai mulți târgu-mureșeni
merg la relax&sport

31 ani

Media de vârstă
a târgu-mureșeanului
abonat 7card

14 ani
Cel mai tânăr abonat
7card din Târgu Mureș

Vârsta cu cele mai
multe vizite la centrele
de relax&sport

64 ani
Cel mai senior abonat
7card din Târgu Mureș

Studiu realizat în ianuarie 2019. Datele arată activitatea abonaților din județul Mureș în rețeaua 7card
în perioada ianuarie – decembrie 2018.
7card oferă acces la cea mai mare varietate de activități sportive și de relaxare, în peste 650+ centre
(aproximativ 70% din totalitatea centrelor sportive și de relaxare, aflate în 54 de orașe).
Abonamentul 7card este oferit ca beneficiu extrasalarial angajaților din peste 1500 de companii
și pe parcursul anului 2018 a fost folosit de peste 70.000 de angajați.
Curios să afli și rezultatele din 2017? Vezi aici.

