
                                         

 

 

 

CPM Aigle –Körmend Projekt 
Záró workshop 

Dátum :  2013. November 27, 2013  

Aigle, Városháza  

 

Program: francia nyelven  
 
14.00- 14.10 Hallo Körmend, Hallo Aigle!  Gyors beköszönés mind a két helyszinről a CPM tesztelők , 

sportorvos, kardiológus, és fittnesz edzők, valamint a project menedzsment részvételével. CPM ajándék 
átadása. (webkamerán és internet csatlakozáson keresztül 
 
14.10-14.20 Köszöntő beszéd: Frederic Borloz Polgármester (és meghívottak a SECO-ból vagy DEVA-ból) 

 

14.20-15.00 A CPM projekt főbb célkitűzései és az elért eredmények Körmenden és Aigle-ben  

                               (Tunde Kallai & Roland Grunder) 
   Projektvállalások és tevékenységek  - projekt értékelés (Tünde Kallai, Project Manager) 

Hatékonyságmérés – Kérdőivek a CPM önkéntes tesztelőivel  Aigle-ben (Gerard Emeri) 
 

15.00-15.15 Kerekasztal-beszélgetés az edzőtermi és külső helyszínen történt CPM gyakorlatokról és 

edzésekről, valamint azok mindennapi életre gyakorolt hatásáról 

                               Kérdések:  
1. A fizikai gyakorlatok egészségre és életminőségre gyakorolt hatàsàról közölt információk 

elégségesek voltak?/It was sufficient the the provided information on the benefit of 
physical training regarding health and quality of life ? 

2. Az edzésekre fordított erőfesztésemet a mindennapi életemre problémanentesen tudom 
adaptálni?/ The training effort could be adapted to my daily life without problems ? 

3. Úgy véli,  hogy fontos a fizikai gyakorlatok folytatása, mint mindennapi életének szerves 
része? /Do you consider that it is important to continue the physical exercises as integral 
part of your daily life? 
 

15.15-15.30  A tesztelési eredmények elemzése és következtetések  RogerDarioli professzorral 

 

15.30-15.45 A CPM projekt nyilvánossági tevékenységeinek bemutatása (Információs kampány a partner 

városokban) (Tunde Kallai) 
 
15.45-16.00 Marketing – információs anyagok, flyerek, helyi és regionális média (Corinne Moesching)  
 

16.00-16.10 Zárszó F. Borloz Polgármester 

 
   Koktél  “barátságpohár” és networking   

 

Résztvevők Aigle-ben 

                                         

Frédéric Borloz, Aigle Önkormányzat, Polgármester    
Isabelle Rime, Aigle Önkormányzat, Tanácsos    
Corinne Moesching,  Aigle Önkormányzat, a Kommunikációs és Információs Felelős  
Prof. Dr. Roger Darioli, Kardiológus, Lausanne  
Gérard Emeri, Fittnesz edző,  Form 24, Aigle  
Roland Grunder, Comarg, helyi projekt menedzser  Aigle-ben 
Kállai Tünde, a CPM Körmend-Aigle Projekt Projekt Menedzsere, 
A CPM program önkéntes tesztelői Aigle-ből  
Meghívottak 

SECO és a Svájci Támogatási program iroda képviselői 
Sajtó és média képviselők 



                                         

 


