TEHNIKE TAPINGA V ŠPORTU
Kineziološko polaganje trakov in funkcijsko bandažiranje v
športu
13.10.2018, Dolenje Ponikve 34, Trebnje

V soboto, 13.10.2018 pripravljamo seminar – izobraževanje o polaganju kinezioloških in bandažnih
trakov, kjer bosta predavala dva zunanja vrhunska strokovnjaka iz Italije: fizioterapevt Rome Marco
Ferreli in fizioterapevt pri Italian National Rugby Championship at 7 Fabio Coniglio.
Ob odprtju naše nove trgovine na isti lokaciji ter zaradi dolgoletnega uspešnega sodelovanja s
podjetjem Sixtus smo za vas pripravili posebno ugodno ceno: namesto 280 eur je cena 120 eur +
DDV, pri čemer vsak udeleženec prejme Sixtus paket v vrednosti 85 eur.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.
Prijave zbiramo izključno na mail: info@fizian.si, prijava pa bo potrjena s plačilom predračuna. Glede
na uspešnost in polno zasedenost preteklih dveh seminarjev pričakujemo, da bo tudi ta seminar
nadvse zanimiv in bodo mesta kmalu zasedena, zato pohitite s prijavo. Podrobnejši program
izobraževanja lahko vsem zainteresiranim pošljemo na mail.

GRATIS ARTIKLI, KI JIH PREJME VSAK UDELEŽENEC v vrednosti 85 EUR:
4 X podbandažna pena Dream Mousse
3 x bandažni trak Sixtus DreamTape š. 5cm
1x bandažni trak Sixtus DreamTape š. 4cm
2 x Sixtus Dream Haft 8cm
1x DreamPlast 7,5cm
1x Dreamplast 5cm

3 x Sixtus kineziološki trak Dream 2m
1x škarje Sixtus za rezanje trakov
+ ŠPORTNA TORBA SIXTUS V VREDNOSTI 35 eur za vse, ki boste pripravljeni na dan seminarja objaviti
fotografijo s seminarja in označiti naše podjetje na družbenem omrežju.

O PREDAVATELJIH
V veliko čast nam je, da bomo gostili dva vrhunska strokovnjaka – fizioterapevta iz področja
profesionalnega športa.
MARCO FERRELLI

Po študiju fizioterapije na Univerzi v Rimu "La Sapienza" leta 2004 je začel svojo poklicno
dejavnost v Sport Kinetic physiotherapy and rehabilitation center v Rimu, kjer se ukvarja
predvsem s športno rehabilitacijo.
Specializacije:
- manualna terapija
- športna fizioterapija
- tehnike funkcionalnega bandažiranja
V letu 2006 je bil ustanovitveni član znamke FisioLab.
Od leta 2006 do 2010 je bil na čelu fizioterapevtov mladinske sekcije pri Cisco Roma in
fizioterapevt ekipe Primavera.
Od leta 2009 naprej je strokovni konzulant podjetja Sixtus Italia.
Od 2009 do 2014 je bil ustanovitveni član in predsednik pri Italian Taping Academy.
Od 2009 do 2012 je bil fizioterapevtski konzulant za amaterske nogometne ekipe v LaziuSince
2010 je del osebja pri FisioBrain.
Od 2011 je uradni fizioterapevt kluba prve lige A.S. Roma Calcio.
Od 2016 je ustanovitveni član pri "Loft multispecialist ambulatory"

FABIO CONIGLIO

Po študiju fizioterapije na Univerzi v Rimu "La Sapienza" leta 2004 je začel svojo poklicno
dejavnost v Sport Kinetic physiotherapy and rehabilitation center v Rimu, kjer se tudi on
ukvarja predvsem s športno rehabilitacijo.
Specializacije:
- manualna terapija
- sporting degradation
- tehnike funkcionalnega bandažiranja
V letu 2006 je bil ustanovitveni član znamke FisioLab.
Od leta 2007 do 2016 je bil uradni fizioterapevt S.S. Lazio Rugby.
Od leta 2012 je uradni fizioterapevt pri Italian National Rugby Championship at 7.
Od leta 2015 sodeluje z medicinskim osebjem v italijanski nacionalni ragbijski reprezentanci.

Od leta 2016 je ustanovitveni član pri »Loft multispecialist ambulatory"
Prijave zbiramo na mail: info@fizian.si, za dodatne informacije nam lahko pošljete mail ali nas
pokličete na 041 988 917 (Andraž).

Lepo vas pozdravljamo!
Ekipa Fizian

