
TILLSAMMANS ÄR VI STARKA! 
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Antal medlemsklubbar 



 
Sedan september 2013 finns vi även i Danmark. 

DANMARK 45 KLUBBAR 

26 ORTER 



2005-2009 

UTVECKLING: Från RESPASS till MODULER 

Inköp 
Respass 
nätverksträffar 

2010-2012 Inköp i fokus 

KlubbSverige  
EXCLUSIVE 2013-2015 

NÖJD KUND 



NÄSTA STEG: DRIVA & FÖRÄNDRA 

§  Klubbsverige ROAD SHOW 

§  Business management for fitness 

§  Huvudpartnergruppen 

Med ökad storlek följer möjligheten att påverka! 



VAD VI ERBJUDER 



KlubbSverige Mobil:  
Träna över hela landet. 

PARTNERportal: 
Spara utgifter varje månad. 

Företagsförsäkring:  “TryggT GYM” 
Samt Pension för personal och ägare  

BASEN I DIN VERKSAMHET 



KlubbSverige Mobil: Träna över hela landet. 

KLUBBSVERIGE MOBIL 

Erbjud era medlemmar att träna över hela landet. 
KlubbSverige Mobil finns nu på över 150 orter. 
 
Medlemmen kan köpa från 1 klipp upp till 30 klipp, eller alternativet 
2x30 dagar, vilket innebär att medlemmen kan träna obegränsat 
under 2 st 30-dagarsperioder. För mer info: www.ksmobil.se 
 
Ni själva och er personal får i och med medlemskap i KlubbSverige 
fritt nyttjande av KlubbSverige Mobil. Registrering görs på vår 
hemsida.  
	



VÄLJ FRÅN VÅRA MÅNGA OLIKA MODULER	

Marknadsföring Konsultation 
& FÖRMEDLING 

EKONOMI  
& Finans 

Företag 

Utbildning 

Personal & HR 

Nöjd kund 

BETALA FÖR DET NI ANVÄNDER 

NÄTVERK 



Print, mobil, facebook och hemsida	

Marknadsföring 

MARKNADSFÖR MED INHOUSE 

 
ü  Komplett kampanjbibliotek 

ü  Modern design & funktion 

ü  anpassasA allt material med er logo och färger 

ü  Hemsida 

ü  Print 

ü  Webb 

ü  Facebook 

ü  Digital Leadbox 

ü  Premier 





DIGITAL LEADBOX 

Ett modernt och effektivt sätt att 
generera leads.  
 
Posters i A3, A4 eller A5 sätts upp på 
strategiska platser (café, ICA, 
McDonald’s, frisör etc) 
 
 NI FÅR I REALTID ETT MAIL MED 
KUNDINFORMATION: 
ü  Mobilnummer 
ü  Motivering till varför personen vill 

träna HOS just er 
ü  Tid när SMS skickades 



DIGITAL LEADBOX 
ÄNDRA BUDSKAP OCH STIL SÅ DET PASSAR ER	



SE FILM: https://vimeo.com/112389739 



 
ü  Smart koncept för ökad försäljning mot företag 

ü  Från gym till Lokal hälsopartner 

ü  Kartlägg företagets behov genom “Livsstilsenkät” 

ü  Skapa en anpassad åtgärdsplan 

ü  Skapa konkreta resultat! 

SÄLJ TILL FÖRETAG 

Företag 



LIVSSTILSENKÄTEN 

Företag 

•  Ålder, längd, vikt, kön  
•  Upplevd hälsa  
•  Motion (vardagsmotion & träning)  
•  Stress  
•  Sömn  
•  Kost; vanor och varor  
•  Symtom  
•  Alkohol  
•  Tobak  
•  Motivation till förändring 



LIVSSTILSENKÄTEN 
Webbenkät med 25 frågor skickas ut till varje anställd.  	





 
 
ü  Anpassade branschutbildingar inom sälj & service 

ü  E-learning och live-utbildningar 

ü  På webben: Text, filmer, kontrollfrågor och arbetsuppgifter 

ü  Löpande utbildningsdagar – året runt 

ü  Webbaserat säljverktyg 

UTBILDNING GENOM AKADEMIN 

Utbildning 



 

SJÄLVSTUDIER PÅ WEBBEN 

Materialet presenteras i kapitel. 
Läs i den takt som passar dig!  

Till varje kapitel finns en eller 
flera filmer. 



 

SJÄLVSTUDIER PÅ WEBBEN 

Varje kapitel har även en rad 
kontroll- samt  arbetsuppgifter. 

Möjlighet att följa dina egna 
och dina anställdas resultat.  



  

ü  16 utbildningsdagar inom försäljning 

ü  Möjlighet till fördjupning och interaktion med 

annan personal/ägare från andra klubbar 

ü  Ytterligare 6 tillfällen inom service 

ü  Detta ger goda möjligheter att ständigt  

ha välutbildad och motiverad personal! 

 

LIVE UTBILDNINGAR 
VI TROR PÅ BLENDED LEARNING, DVS UTBILDNING BÅDE PÅ NÄTET OCH LIVE.	



MEDLEMSGUIDEN 

 
ü  Strukturerad försäljning 

ü  Få kontroll på medlemmarnas resultat 

ü  Förenklad PT-försäljning 

ü  Leverera det medlemmen efterfrågar 

ü  Ställ rätt frågor 

Säljstöd för effektivare försäljning.	



KLUBBSVERIGE 
EXCLUSIVE 
Landets största träff för ägare 
och beslutsfattare	

ü  Årligt event som är exklusivt 
för våra medlemmar och 
partners 

ü  Träffa likasinnade 

ü  Workshops & diskussioner 

ü  Speedmeetings 

ü  Middag, underhållning och 
mingel 

 
 



Under hösten träffas vi på  
flera orter runt om i landet 

ü  Träffa dina lokala kollegor 

ü  WORKSHOP & relevanta diskussioner 

ü  Träffa VÅRA HUVUDpartners 

ü  Lunch, Fika och nätverkande 
 

KLUBBSVERIGE 
ROADSHOW Regionala nätverksträffar	



 
 
ü  Ett branschanpassat kundundersökningsverktyg 

ü  Maximera er kundnöjdhet: Ta reda på vad er kund 

tycker. Samla in information, analysera och skapa en 

relevant handlingsplan för just er verksamhet. 

ü  Enkäter via e-post 

ü  Vi samlar in alla data, tolkar den och sammanställer 

den till en effektiv rapport till er. 

 

NKI: QICRAFT NÖJD KUND 
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NKI = Nöjd-kund-index. Vad tycker era kunder om er?	
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NKI: QICRAFT NÖJD KUND 
Så här funkar konceptet	

Första steget är att skicka 
ut vår specialframtagna 
nöjd-kund-enkät. Enkäten 
skickas via e-post till er 
medlem. Vi hanterar 
utskick, bevakning av 
svarsfrekvens samt skickar 
påminnelse till dem som 
ej svarat. 

När undersökningen är klar 
får ni en gedigen rapport, 
där all insamlad data 
redovisas. Vi går 
tillsammans genom 
rapporten, så att vi 
säkerställer att ni har en 
klar bild av all data innebär. 

Detta är en frivillig 
fortsättning på steg 2 där vi 
har en gemensam workshop 
där vi identifierar konkreta 
aktiviteter som behöver 
göras för att ert gym ska få 
så nöjda kunder som 
möjligt! 

Ett ytterligare frivilligt steg 
för de som tagit steg 3 är 
att gå än mer på djupet i er 
verksamhet. I detta steg tar 
vi fram nyckeltal och 
säkerställer processer för 
att ni ska kunna ta er 
verksamhet till nästa nivå! 

SKICKA ENKÄT	 GENOMGÅNG	 Workshop	 STRategi	



NKI: QICRAFT NÖJD KUND 
OMFATTANDe rapport med många grafiska exempel	



 

 
ü  Kul koncept för ökad försäljning av PT 

ü  Er medlem bildar ett team med sin PT och tävlar 

under 8 veckor mot andra i en rikstäckande tävling 

ü  Fina priser till både medlemmar och PTs 

ü  Enkelt att sälja samt minimal administration 

ü  Ni får allt material (posters, folders etc) 

ü  Fina möjligheter till extra exponering 

 

 

PT UTMANINGEN 

HÖSTENS STORA
TRÄNINGSTÄVLING!

KOM I DITT LIVS 
FORM OCH VINN 

FANTASTISKA 
PRISER!

DU KAN BL A VINNA 

EN TRÄNINGSRESA 

TILL PORTUGAL

VÄRDE 11 000 KR!

 

ALLA FÅR ETT 

STARTPAKET!

Kläder från Freddy 

& dryck från Celsius 

(värde 700 kr) 

UTMANINGEN
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ü  Nästa utmaningen startar april 2017 

ü  Konceptet Utvecklas och förbättras 

ü  Samarbete med nocco och inbody 270 

ü  Inbody: Professionella mätningar 

ü  NOCCO: ökad spridning tack vare starkt varumärke 

ü  Kostnad: 5000 kr/klubb + 300 kr/deltagare 
Merparten av klubbkostnad går till marknadsföring och inköp av priser. 

PT UTMANINGEN 



 

PT UTMANINGEN 
Möjlighet till marknadsföring och bra pr	



LYCKLIGA ÄGARE 
Vi tror att lycka följer god lönsamhet. Följ vår modell och sänk 
Era kostnader, öka intäkter och förbättra effektiviteteten.	



PRISER 

649 kr 

995 kr 

695 kr 

1495 kr 

2900 kr 

500 kr 
 

4750 kr 

BAS 

Inhouse 

Qicraft nöjd kund 

Akademin webb  * 

Akademin grundpaket ** 

Företag 
 

All inclusive 
Inkluderar Bas, inHouse, Nöjd Kund, 
Akademin Grund samt Företag.  
Värde 5739 kr. 

Alla priser är per månad och ex moms	

*)   Inkluderar ABC, ÖKA, Marknadsföring på Facebook + säljverktyget Medlemsguiden 
**)  Inkluderar webb + live-utbildningar för 2 personer på  samtliga ABC och 1 person på samtliga ÖKA. 



TACK FÖR ER TID! 
www.klubbsverige.se	


