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BRANŻA FITNESS

Czy łóżko może być
dochodowe?
Jak najbardziej tak. Łóżko do ćwiczeń pilatesu, czyli reformer,
może nam przynosić duże korzyści finansowe.
Spełnianie potrzeb dzisiejszego społeczeństwa.
Proponując treningi na łóżku do pilatesu, wychodzimy naprzeciw potrzebom
dzisiejszego społeczeństwa, czyli proponujemy efektywny trening funkcjonalny,
niwelujący dolegliwości bólowe i dysfunkcje w ciele, które towarzyszą 80 proc.
dzisiejszej populacji. Jest to oczywiście
związane z siedzącym i stresującym stylem życia. Z drugiej strony, w dzisiejszych
czasach istnieje ogrom możliwości, aktywności i atrakcji, z których większość z
nas chce korzystać, a do tego potrzebne

jest zdrowie i dobre samopoczucie. Podstawą do efektywnego i bezpiecznego
uczestniczenia w różnych formach aktywności życiowej jest pilates. Coraz więcej
ludzi jest też świadomych i otwartych na
poszukiwanie pomocy i rozwiązań, które
pozwolą im podnieść poziom sprawności i jakość życia na wyższy poziom. Takim rozwiązaniem jest trening pilatesu
na maszynach, między innymi na reformerze.

Spektakularne efekty treningowe.
Ćwiczenia z wykorzystaniem maszyn są o
około 200 proc. bardziej efektywne niż
tradycyjny trening. Korzyści, jakie przynoszą ćwiczenia na łóżku naszym klientom, „mówią same za siebie”. Ludzie
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trenujący pilates są sprawniejsi, świetnie się czują i wyglądają, więc są szczęśliwsi. W tym przypadku bardzo szybko
działa „poczta pantoflowa” i w łatwy sposób pozyskujemy nowe osoby chętne do
ćwiczeń.

Ekskluzywny charakter
Pilates, jako forma mieszcząca się w kategorii „medical fitness”, jest jednym z
głównych trendów na świecie. Same maszyny do treningu, dzięki swojej konstrukcji i designowi, wyglądają ekskluzywnie. Liderem na świecie pod wzglę-

dem jakości, funkcjonalności i designu
urządzeń do pilatesu jest firma Peak Pilates, specjalizująca się w tej dziedzinie
od 20 lat. Wśród produktów Peak Pilates
każdy znajdzie coś dla siebie. W Polsce
maszyny do pilatesu są jeszcze produktem niszowym, więc sam ten fakt powoduje, że jeśli prowadzimy treningi na
urządzeniach, jesteśmy wyjątkowi i łatwiej pozyskujemy klientów, co przynosi
oczywiście korzyści finansowe.
Tak naprawdę, posiadając łóżko i
krzesło do pilatesu, jesteśmy już w stanie stworzyć studio. Taką możliwość pokazuje nam nowo powstała koncepcja
Peak Pilates w Polsce, gdzie jest proponowany gotowy model biznesowy do takiego przedsięwzięcia.

Cenna grupa docelowa.
Aby nasz biznes był dochodowy, musimy
dotrzeć do odpowiedniej grupy docelowej.
W przypadku studia pilatesu i treningów na maszynach do pilatesu, jesteśmy
w stanie dotrzeć do obecnie szybko powiększającej się części społeczeństwa
ludzi świadomych, dojrzałych, aktywnych zawodowo, którzy dbają o jakość
swojego życia. Tacy klienci poszukują
miejsc intymnych, oczekują indywidualnego podejścia i profesjonalnego treningu, którego pierwszym celem jest zdrowie. Jest to też grupa docelowa osób za-

możnych i świadomych swoich potrzeb,
przeznaczająca dużą część dochodów na
utrzymanie zdrowia, sprawności i dobrego samopoczucia.
Podsumowując, jeśli dajemy dobry
produkt w postaci profesjonalnego treningu na maszynach do pilatesu, trafiamy do cennej grupy docelowej, czego
efektem jest najbardziej pożądane działanie win-win. Klient jest zadowolony, a
my osiągamy odpowiednie korzyści finansowe.
Agnieszka Bajer-Ciszewska,
Peak Pilates Polska
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