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Zbuduj relacje z klientami
dzięki LFconnect
Rozwiązania technologiczne LFconnect™
to bogate spektrum narzędzi obejmujące stronę
LFconnect.com, aplikację LFconnect oraz
najnowszej generacji sprzęt treningowy Life
Fitness. Dostarczają m.in. informacje na temat
postępów treningowych użytkowników, łączności
online oraz eksploatacji sprzętu. Jednak,
co najistotniejsze z punktu widzenia sukcesu
klubu, pomogą Ci zbudować długotrwałe relacje
z klientami.

Wykorzystaj w pełni swoje
zasoby i się rozwijaj
Dok∏adne dane i statystyki na temat eksploatacji sprz´tu to najlepsza droga do podejmowania rozsàdnych decyzji biznesowych
oraz oszcz´dnoÊci. Te niezwykle przydatne
funkcje dost´pne sà w maszynach Life Fit-
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ness z konsolami Discover, Activate oraz Integrity. Poprzez LFconnect.com mo˝na sporzàdzaç raporty z wykorzystaniem bardzo czytelnych diagramów. Proaktywne komunikaty informujà o zbli˝ajàcej si´ dacie przeglàdu
i zawierajà sugestie dotyczàce najcz´Êciej
u˝ywanych maszyn oraz ich rotacji. Automatyczne aktualizacje oprogramowania zaoszcz´dzà czas, ale te˝ koszty energii – maszyny
Life Fitness mo˝na odpowiednio zaprogramowaç, by wy∏àcza∏y si´ automatycznie, gdy
nie sà u˝ywane.

Jak to działa?
LFconnect pokazuje, ˝e codziennie mi´dzy 10.00 a 11.30 maszyny cardio w Waszym klubie sà ma∏o u˝ywane. W zwiàzku
z tym zach´cacie klubowiczów do odwiedzenia Was, sugerujàc, ˝e to najlepsza pora na bezstresowy trening. Kolejny przy-

k∏ad: macie u siebie dwa rz´dy bie˝ni Integrity Connect. W opcji mened˝era w LFconnect
widaç, ˝e trzy bie˝nie w pierwszym rz´dzie sà
czterokrotnie intensywniej eksploatowane
ni˝ pozosta∏e. Wiemy, ˝e nale˝y zamieniç je
miejscami, by wyd∏u˝yç ich ˝ywotnoÊç.
LFconnect mo˝na poza tym wykorzystaç
do promocji w∏asnej marki, ale te˝ partnerów biznesowych – np. klubowicze trenujàcy na maszynach Elevation sà idealnà grupà docelowà dla znanej marki sportowej,
sieci sklepów ze zdrowà ˝ywnoÊcià czy organizatora imprez biegowych. Mo˝emy
wykorzystaç konsole maszyn do reklamy
tych partnerów. Statystki gromadzone
przez urzàdzenia dostarczà mened˝erom
informacji o godzinach ich najwi´kszego
ob∏o˝enia i tym samym o najkorzystniejszej porze na prezentacj´ komunikatów
reklamowych.
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Jak się odróżnić od konkurencji?
To obecnie jeden z najbardziej kluczowych
aspektów w dzia∏alnoÊci klubów. Posiadajàc
urzàdzenia Life Fitness najnowszej generacji, zbudujesz przewag´ nad konkurencjà.
Konsole Discover™ o funkcjonalnoÊci tabletu zapewniajà niewyczerpany arsena∏
rozrywki oraz ulepszonà interakcj´. Poprzez
stron´ LFconnect.com dostarczajà przydatne informacje o post´pach treningowych klubowiczów. Po∏àczenie internetowe
jest integralne ze wszystkimi liniami maszyn
cardio Life Fitness.

Postawmy na komunikację
– wzmocnimy poczucie wspólnoty
Wykorzystajcie LFconnect.com do budowania marki klubu i zagospodarujcie ekrany
konsoli Discover SE Waszym logo oraz informacjami o aktualnoÊciach i wydarzeniach. Dzi´ki platformie LFopen stworzycie
w∏asnà aplikacj´ przypisanà tylko do Waszego klubu i dost´pnà wy∏àcznie dla Waszych klubowiczów – mo˝na Êledziç wyniki
treningowe i proponowaç programy lojalnoÊciowe, promocje itp.
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Przykład: na zaj´ciach Indoor Cycling
o godz. 19.00 sà jeszcze wolne miejsca –
poinformujcie o tym Waszych klientów trenujàcych na rowerach stacjonarnych. Natomiast dla klientów, którzy wykupili pakiety treningów personalnych, opracujcie indywidualne plany treningowe dost´pne
poprzez LFconnect.com. Z kolei dla klubów
z ograniczonà liczbà trenerów personalnych lub niskobud˝etowych najbardziej korzystnà opcjà b´dà maszyny si∏owe Life Fitness Insignia opatrzone kodami LF. Zawierajà kody QR, które po zeskanowaniu
telefonem przekierowujà do filmików instrukta˝owych prezentujàcych w∏aÊciwà
technik´ wykonywania çwiczeƒ na konkretnym urzàdzeniu.

Motywacja i interakcja
Rozwiàzania proponowane przez Life Fitness oferujà taki rodzaj interakcji, dzi´ki
której mo˝na monitorowaç wyniki treningowe. Gdy Wasi klienci osiàgnà za∏o˝one
cele, b´dà wcià˝ do Was wracaç. Aplikacja
LFconnect i maszyny cardio serii Elevation
lub Integrity umo˝liwiajà na bie˝àco Êledzenie wyników treningowych. Trenerzy mogà
u∏o˝yç indywidualne plany treningowe i poprzez LFconnect.com udost´pniaç je klubowiczom poza godzinami ich treningu
w klubie. U˝ytkownicy natomiast mogà
dzieliç si´ swoimi wynikami i post´pami treningowymi ze znajomymi oraz zapraszaç do
wspólnej aktywnoÊci cz∏onków spo∏ecznoÊci poprzez LFconnect. To wzmacnia motywacj´ i znaczàco przybli˝a do sukcesu.
Dzi´ki aplikacji LFconnect zainstalowanej
na telefonach i urzàdzeniach mobilnych
z systemami operacyjnymi Android™ oraz
IOS® mo˝na w ka˝dej chwili sprawdziç swoje plany treningowe. Z konsolami Discover
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kompatybilne sà tak˝e niektóre popularne
aplikacje fitnessowe, m.in. Runtastic czy
Paofit. Poza tym ka˝dy klub mo˝e ustawiç
za poÊrednictwem LFconnect.com okreÊlone kana∏y telewizyjne oraz opcje internetowe dla konsol Discover.

Przykłady z praktyki
Nowy klubowicz decyduje si´ na Wasz klub,
bo mo˝e z aplikacjà Runtastic, której u˝ywa
na co dzieƒ, zapisywaç swoje treningi równie˝ na bie˝niach Life Fitness Elevation. Ta
aplikacja wzmacnia motywacj´, u∏atwia realizacj´ celów treningowych i wyznaczanie
sobie kolejnych. W ten sposób zaintrygowany nowy klient staje si´ zachwyconym
sta∏ym klientem. Inna mo˝liwoÊç: trener
personalny uk∏ada tygodniowy plan treningowy, dost´pny dla Waszych klubowiczów
poprzez LFconnect lub stron´ Waszego klubu. To narz´dzie wzmacnia relacje mi´dzy
klientami a trenerami i mo˝e przyczyniç si´
do wzrostu liczby wykupionych treningów
personalnych.
Powy˝sze przyk∏ady pokazujà niezbicie,
˝e inteligentna technologia zastosowana
przez Life Fitness umo˝liwia zbudowanie
relacji z klientami, wyró˝nienie obiektu oraz
maksymalne wykorzystanie maszyn. Zapraszamy do wspó∏pracy.
TOP-GYM, wyłączny dystrybutor
marki Life Fitness w Polsce
www.top-gym.pl
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