ANVÄNDARMANUAL
En Guide till den nya digitala
KlubbSverige Mobil

KLUBBSVERIGE MOBIL MANUAL
DETTA ÄR INFORMATION TILL DIG SOM ÄR PERSONAL PÅ EN
KLUBBSVERIGE-ANSLUTEN KLUBB

KlubbSverige Mobil är tjänsten som ger
era medlemmar möjligheten att träna
över hela landet.
Syftet med tjänsten är att ge era medlemmar möjlighet

Med hjälp av QR koden kan era medlemmar sedan regis-

att kunna träna över hela Sverige - utan att behöva beta-

trera sig och köpa de klipp som de vill ha, samt använda

la dyra gästpass. Med KlubbSverige Mobil kan era med-

upp dem när det behagar dem. Vi hanterar löpande all

lemmar träna upp till 30 ggr per år för endast 13 kr per

administration. Vårt system säkerställer att kunden inte

träningstillfälle.

kan köpa mer än 30 klipp/år. Vi informerar på samma
gång hur många klippkort som de har kvar samt att de

Genom vår nya kollaboration med TrainAway så kan

har en begränsad giltighetstid.

KlubbSverige Mobil nu fungera som en app. Det är enkelt och smidigt för era medlemmar att komma igång,
samt så är det inget administrivt arbete för din del heller. Erbjud bara era medlemmar en QR kod, som du kan
hitta i materialet som du har fått. Sätt upp QR koden i
era klubbar eller skicka dem till era medlemmar via mail.

1. Så fungerar det - steg för steg

1. Med den nya KlubbSverige Mobil, så kan era
medlemmar komma igång utan något administrativt arbete alls från eran del. Erbjud era medlemmar en unik QR kod för att komma igång. Den mest
effektiv lösningen för att åstadkomma detta är
genom att marknadsföra QR koden i form av posters i gymmet eller genom att skicka dem till era
medlemmars email.

2. När man har scannat QR koden, då
kommer man bli tillfrågad att ladda ner
TrainAway appen

3. Medlemmarna skapar ett medlemskap
på det sättet som de föredrar

4. Efter det så kommer de att bli tillfrågade
att välja sitt hemmagym från KlubbSverige
Mobil gym listan. Appen kan göra det här
automatiskt för era medlemmar om de tillåter platstjänst återkomst.

5. Nu kan era medlemmar börja hitta gym
via kartan eller genom listvyn i appen.

6. Dem köper sedan så många klippkort
som de föredrar, som de kan använda upp
när de vill tillträda ett nytt gym (1, 10 eller
30)

7. När ett klippkort är köpt så kan det användas upp på direkten till det gymmet
som de vill tillträda

8. Bokade kort finns under inköp-avsnittet

9. När en medlem är redo till att använda
upp ett pass som de har bokat, då aktiverar
de passet och visar den vid gymmets reception som de besöker. När dem har aktiverat ett pass så har de 2 timmar på sig att
ta sig in i gymmet.

10. Du kan alltid se på din profil hur många
klipp som du har kvar av ditt klippkort.

NÄR NI FÅR BESÖK
När gäster besöker ditt gym, då kommer dem
att behöva visa sitt aktiva pass genom TrainAway appen.
Som personal kommer ni att behöva
kontrollera två saker på passet;

1. Kolla om namnet av klubben är korrekt
2. Kolla om den interaktiva nedräkningen är aktiv

Danska TrainAway är en global plattform med uppdraget att
förbinda resenärer med ett gym där de befinner sig. De erbjuder den simplaste lösningen till att hitta och få inträde till gym
när du är borta från hemmet genom att erbjuda möjligheten
att boka ett dagspass. Vi samarbetar med TrainAway för att ge
era medlemmar den bästa lösningen till KlubbSverige Mobil.
Du kan hitta mer information om TrainAway på www.trainaway.fit, eller kan du ladda ner vår app på App Store eller på

