


Trener personalny, instruktor fitness i autorka 
jednego z największych blogów fit w Polsce - 
codzienniefit.pl. Absolwentka Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu oraz zdobywczyni tytułu 
Next Fitness Star 2017.

MARTA
HENNIG



W 2017 roku zdobyłam tytuł Next Fitness Star w 
konkursie magazynu Women’s Health. Oddano 
na mnie 40 tysięcy głosów.

W maju 2017 premierę miał mój poradnik 
dotyczący zdrowego trybu życia - “Codziennie 
Fit”, który pobił rekord wydawnictwa w 
przedsprzedaży.

W kategorii „Zdrowie i uroda” w rankingu 
BlogRank. TOP 100 POLSKICH BLOGÓW z 
największymi możliwościami komercyjnymi”. 

Jestem absolwentką AWF we Wrocławiu, 
mam odpowiednie uprawnienia trenerskie 
oraz instruktorskie, a także wiele ukończonych 
kursów.

NEXT FITNESS STAR

AUTORKA KSIĄŻKI

TOP 10 W POLSCE

EDUKACJA



Filozofia
Uważam, że można prowadzić zdrowy tryb życia bez 
wyrzeczeń i katowania się - na tej podstawie prowadzę moje 
kanały social media.  

 » profesjonalizm - moje publikacje poparte są wiedzą oraz 
doświadczeniem,

 » naturalność - w social mediach jestem sobą i myślę, że 
ludzie to doceniają,

 » brak nagości - uważam, że nie muszę epatować ciałem, 
by przyciągać odbiorców,

 » jakość - publikuję merytoryczne materiały dobrej jakości



Społeczność
Cechą wyróżniającą mnie oraz moje kanały zdecydowanie jest 
zgromadzona społeczność, która wychodzi poza internet.  

 » liczna frekwencja na zdarzeniach “w realu”
 » oddanie i sympatia - dzięki mojej społeczności zebrałam 40 

tysięcy głosów w konkursie Next Fitness Star. Drugie miejsce 
miało 14 tysięcy głosów.

 » grupa na FB gromadząca 17,5 tysięcy osób, ćwiczących z 
moimi treningami i dzielących się wrażeniami



W listopadzie 2016 r., na trening zorganizowany bez pomocy 
żadnej marki oraz agencji, przyszło ponad 200 osób, które 
aktywnie wzięły udział w ćwiczeniach.

TRENING W WARSZAWIE



Mój blog

250 000

Codziennie Fit to nie tylko jeden z największych, ale przede wszystkim 
bardzo merytoryczny i ekspercki blog fitness. Treści umieszczane na 
blogu są wysokiej jakości. Blog jest także dobrze wypozycjonowany i 
raz opublikowane materiały żyją cały czas, a nie tylko w momencie 
publikacji. 

 » 250-270 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie
 » 750-900 tysięcy odsłon bloga miesięcznie

codzienniefit.pl



Facebook

90 000

Profil FB to nie tylko przedłużenie bloga oraz kanału na youtube, ale 
też miejsce przeznaczone do motywacji moich odbiorców oraz 
lepszego kontaktu z nimi. 

 » aktualnie najszybciej rosnący profil trenerki - kobiety w Polsce
 » pozytywne treści, brak kontrowersji,
 » wyjątkowo zaangażowana oraz miła społeczność

facebook.com/codzienniefit



YouTube

50 000
Na kanale youtube umieszczam pełne treningi, przepisy na zdrowe 
posiłki, daily vlogi oraz merytoryczne materiały dotyczące ćwiczeń i 
żywienia. 

youtube.com/c/jestemmarta



Instagram

30 000
Instagram to moje miejsce do zacieśniania jeszcze bardziej 
prywatnej więzi z odbiorcami.

instagram.com/codziennie_fit



DZIĘKUJĘ!
Bardzo dziękuję za uwagę i poświęcony czas. W razie zainteresowania ofertą 

lub pytań, bardzo proszę o kontakt:

Manager Monika Pławucka
managment@codzienniefit.pl

Marta Hennig
kontakt@codzienniefit.pl


