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Apollo vil bringe det sociale og sunde
tilbage i hverdagen

Danskerne skal ”Væk fra skærmen” lyder det fra rejsearrangøren

Smartphones, iPads og computere har ikke kun gjort livet nemmere for mange af
os. Det har også medført, at vi konstant er på og til rådighed, og at vi derfor har
næsen i skærmen det meste af vores vågne tid – og det nærmest uanset, om vi er
4 år eller 74 år. Det sociale og dagligdagens aktivitet må dog ikke gå fløjten, og
derfor lancerer Apollo nu projektet ”Væk fra skærmen” – et projekt, der skal støtte
aktiviteter for bl.a. unge, og som skal være lærende, støttende, berigende, sjovt



og, ikke mindst, give mening.

Vores skærmtid er eksploderet over de seneste år. Børn har iPads og kan
swipe, inden de overhovedet kan sige deres første ord, og voksne har
smartphones klistret til hånden, fra de står op og til, de går i seng. 

”Vi er efterhånden der, hvor mennesket ikke kan følge med teknologien, og vi er
ikke fuldt bevidste om, hvad alt dette betyder for krop og sind,” lyder det fra
Apollo, som nu vil gøre deres for at råbe danskerne op og få dem væk fra
skærmen.

Feriefølelsen skal med hjem
”Væk fra skærmen” er et projekt, der er startet af Apollo, og som har til formål
at gøre danskerne sundere, være sociale og til at tage magten tilbage til
mennesket, så iPads og smartphones i stedet bliver hjælpemidler og ikke
aggregater, der stjæler alt vores vågne tid.

”Hos Apollo tager vi naturligt udgangspunkt i ferien, hvor vi (heldigvis) ser, at folk,
der eksempelvis gæster Playitas, både kan være sammen, være aktive og have det
sjovt. Med udgangspunkt i det mener vi, det må være muligt i det mindste at
skubbe folk i den rigtige retning, rykke lidt til noget og dermed lægge op til
diskussion om ikke blot at acceptere den tendens, der er i øjeblikket. Den nylige
rapport fra WHO beviser jo, at vi netop bevæger os for lidt, og, værst af alt, at
vores børn bevæger sig for lidt. Formålet er dog ikke at være belærende. Vi vil i
stedet støtte ved at involvere os med professionelle, som skubber i den rigtige
retning, og lægge op til, at vi skal spørge os selv, om det virkeligt er vigtigere at
havde snuden i skærmen end at være aktive og være sammen,” forklarer Ulrik
Nissen, marketingchef for Apollo og fortsætter:

”Vi skal i virkeligheden tage den følelse og det niveau af aktivitet, som vi ser, folk
har, når de er på aktiv ferie, og overføre dette til hverdagen. Vi skal være mere
aktive, bevæge os og være sociale og sammen om tingene. Det er alt sammen
aspekter, der er essentielle for mennesket, og som vi stille og roligt glemmer i takt
med, at vi får flere og flere gadgets og flere sociale medier, vi skal tage del i.”

De unge kan gøre en forskel
Fokus i projektet ”Væk fra skærmen” er da også netop at skabe et bedre liv
for både børn og voksne gennem aktivitet og socialt samvær. Derfor vil
Apollo gennem projektet støtte aktiviteter for bl.a. unge, så de kan være
sammen om aktiviteter. 



Et eksempel her på er bl.a. Apollos samarbejde med de jyske supergymnaster
Flying Superkids samt Apollos involvering i Apollo-Bootcamps, der lige nu er
et tilbud til udskolingen i Gentofte og Fredensborg Kommune, og hvor Apollo
sponsorerer de første 20 bootcamps, der bestilles i kommunerne.

”De unge er særligt gode til at sætte sig i sofaen efter en lang skoledag. De er
desuden i høj grad vokset op med det at være online. Får vi dem i tale, kan de
forhåbentligt være løftestang ift. at diskutere online-vaner i familierne, hvilket, vi
tror, er vigtigt ift. at rykke noget i det nære,” mener Ulrik Nissen.

Det stopper dog ikke her. Apollo har fremover ambitioner om at involvere sig
i tiltag, der er aktive, sociale og mønsterbrydende, og som kan bidrage til, at
vi får vores fokus væk fra skærmen og ud i det aktive og sociale liv.

Se evt. link for mere info om tankerne bag ”Væk fra skærmen”:
http://www.apollorejser.dk/om-apollo/vaek-fra-skaermen

Apollo er en af Nordens førende rejsearrangører. Apollo arrangerer
charterrejser, aktive ferier og krydstogt samt fleksible rejser til hele verden,
hvor du selv vælger, om destinationen skal være by eller strand samt
længden af rejsen. Apollo Rejser i Danmark danner, sammen med Apollo i
Norge, Sverige og Finland, flyselskabet Novair, Krone Golf, Golf Plaisir, Lime
Travel samt træningsresortet Playitas på Fuerteventura, Apollo Travel Group.
Apollo Travel Group har cirka 900 medarbejdere og 1 mio. passagerer om
året, der rejser til destinationer i hele verden.

Følg Apollo på Facebook, Google+ og YouTube.

http://www.apollorejser.dk/om-apollo/vaek-fra-skaermen
https://www.facebook.com/ApolloDanmark?ref=ts&fref=ts
https://plus.google.com/u/0/118314063620138786008/posts
http://www.youtube.com/user/ApolloRejserDK
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