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CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN
Kết hợp công nghệ và dịch vụ kỹ thuật số vào phòng gym có thể giúp bạn xây dựng thương hiệu, gắn kết với các khách hàng và củng cố cộng

đồng trong phòng. Và chúng tôi đơn giản hóa toàn bộ những thứ đó. Khi bạn kết nối các Console Precor P82 và P62, có hệ điều hành Preva®,

với internet, bạn đã chính thức bước vào thế giới Networked Fitness. Tận dụng bộ công cụ MyUI ™ để tùy chỉnh trải nghiệm sử dụng, cũng như

trò chuyện trực tiếp với khách hàng của bạn để tăng sức hút, thúc đẩy việc quay trở lại phòng tập, từ đó tăng doanh thu và tối ưu hóa việc

quản lý thiết bị Cardio của bạn.

Màn hình chào mừng tùy chỉnh

Phổ biến nhận diện thương hiệu ngay

trong phòng tập, với sức lan tỏa lớn,

thông qua màn hình máy Cardio. Thêm

1 nút để người tập có thể đến với trang

thông tin về cơ sở của bạn.

Cập nhật phần mềm tự động
Tất cả các Console cảm ứng Precor được

nối mạng đều tự động cập nhật phần

mềm, nội dung mới và các tính năng mới,

hoàn toàn miễn phí cũng như không yêu

cầu sự thay đổi thủ công nào từ bạn.

Thông báo – Cảnh báo tài sản

Bạn có thể chọn phương thức Cảnh báo

Tức thời hoặc Báo cáo theo tuần để kiểm

tra thường xuyên các thiết bị Cardio

Precor của cơ sở. Hệ thống của chúng tôi

liên tục theo dõi các cảnh báo, ngăn

ngừa trùng lặp và tràn lặp lại.

Tin nhắn chào mừng tùy chỉnh
Hãy chào hỏi khách hàng của bạn bằng

một tin nhắn văn bản ngắn trên console

trước khi họ bắt đầu tập luyện. Xem xét

việc quảng bá dịch vụ của bạn, ưu đãi đặc

biệt hoặc thông tin hoạt động, chẳng hạn

như thay đổi giờ, lịch trình.

Báo cáo hoạt động của người sử dụng

Xem hoạt động tim mạch của người sử dụng với

báo cáo trực tuyến đơn giản này. Thích hợp để

hỗ trợ các thách thức mà họ đang gặp phải,

thúc đẩy liên lạc 2 chiều để hiểu thêm về các

khách hàng của mình.



Manage A p p s
Setting the tone and vibe in your facility  

is an important component of your brand,  

and an indication that you know what  

your exercisers prefer. Exerciser access

to entertainment and media apps on the

cardio consoles can be controlled by you

with a simple click.

We l co m e  S creen Messages
Greet your exercisers with a short text  

message on the console before they start  

their workout. Consider promoting your  

services, special offers, or operational  

information such as, a change in facility  

hours.

In-workout Messages
In-workout messages are a great way to  

stay connected to your cardio exercisers.  

Use them to promote your facility, events,  

specials, services, and schedules.

T H U H Ú T N GƯỜ I Đ ẾN TẬ P
Một câu lạc bộ đã chứng kiến sự tăng t rưởng 70%
doanh số hội v iên mới một tháng sau khi cà i đặt
các console mới t rong cơ sở của họ . Một câu lạc
bộ khác đã chứng kiến   sự gia tăng 35% thành
viên trong 3 tháng đầu sau khi giớ i th iệu Tài
khoản cá nhân Preva .

Quản lý ứng dụng
Thiết lập tâm trạng cho khách hàng là một phần

quan trọng của thương hiệu của bạn, nó cho

thấy bạn biết những gì hội viên thích. Bạn có thể

kiểm soát quyền truy cập của hội viên vào các

ứng dụng giải trí và phương tiện chỉ bằng một cú

nhấp chuột đơn giản.

Tin nhắn trong tập luyện
Tin nhắn trong tập luyện là một cách tuyệt vời

để duy trì kết nối với hội viên của bạn. Sử dụng

chúng để quảng bá cơ sở, sự kiện, đặc biệt, dịch

vụ và lịch trình của bạn.



SỰ PHẤN KHÍCHTHÚC ĐẨY SỰ QUAY LẠI CỦA KHÁCH HÀNG
Công nghệ đã thay đổi thế giới và tiếp tục làm như vậy, đặc biệt là trong việc cung cấp giải trí và thông tin. Đầu tư vào trải nghiệm kết nối đầy

đủ cho phòng GYM của bạn sẽ cung cấp cho bạn các công cụ mạnh mẽ để tạo ra một môi trường thể dục hấp dẫn. Với hệ điều hành Preva®,

người tập có thể cá nhân hóa trải nghiệm luyện tập của họ để truy cập ngay vào các ứng dụng, giải trí và thông tin họ muốn. Cho dù là các

video tập luyện tương tác, các bản nhạc phổ biến hoặc mẹo luyện tập, nội dung luôn được cập nhật mới để tăng sự tương tác.

Tài khoản cá nhân Preva®

Với tài khoản cá nhân Preva, người tập thể

dục có thể đặt và theo dõi mục tiêu tập

luyện hàng tuần, nhận huy hiệu thành tích

thú vị, lưu các bài tập yêu thích để thực hiện

vào lúc khác và kiểm soát bố cục ứng dụng

và giải trí để những ứng dụng yêu thích của

họ được ưu tiên.

Ứng dụng Truyền thông & Giải trí

Truy cập các ứng dụng giải trí như Netflix®,

Hulu® và Spotify® thông qua console cảm

ứng Precor. Tập luyện kết thúc trước khi xem

hết phim ? Không sao, người tập có thể chọn

đúng nơi mà phim đang chiếu dở trong buổi

tập tiếp theo xem tiếp tại điểm đó từ bất kỳ

thiết bị cá nhân nào khác.

RunTV

Các hội viên của bạn sẽ muốn “trốn đến

phòng gym” với RunTV, nơi truyền cảm hứng,

phương tiện truyền thông tập trung và giải trí

mang đến một buổi tập luyện hấp dẫn mọi

lúc. Nhiều kênh cung cấp các câu chuyện tạo

động lực, lời khuyên đào tạo từ các chuyên gia

thể dục và các video đường mòn tương tác

tuyệt đẹp đồng bộ với bang chạy họ đang

dùng. Chạy tương tác, cưỡi ngựa và leo trèo ở

một số địa điểm mang tính biểu tượng nhất

thế giới. Luôn luôn có một cái gì đó mới với

nội dung thường xuyên được cập nhật.

Một lần đăng nhập duy nhất

Khi những hội viên của bạn nhập thông tin

đăng nhập tài khoản và mật khẩu cho các tài

khoản giải trí video và âm thanh cá nhân của

họ, họ sẽ không phải làm như vậy trong quá

trình tập luyện trong tương lai. Một lần đăng

nhập để bắt đầu tập luyện là tất cả những gì

họ cần.

Đăng nhập bằng Bluetooth

Điện thoại di động là một phụ kiện phổ biến

tại phòng tập thể dục. Người tập có thể sử

dụng tài khoản của họ để đăng nhập vào tài

khoản cá nhân Preva của họ trên bảng điều

khiển màn hình cảm ứng Precor.
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Tai nghe Bluetooth®

Hội viên của bạn có thể nhanh chóng và dễ

dàng ghép nối tai nghe Bluetooth® của họ với

bảng điều khiển cardio để thưởng thức âm

thanh không có dây nối.

Video theo yêu cầu

Bộ sưu tập danh sách nhạc, thể thao và danh

sách phát video giải trí được thiết kế dành cho

môi trường chuyển động. Người quản lý của

chúng tôi làm mới 36 danh sách phát hàng

tuần với nội dung phổ biến được chọn từ

YouTube®. Một sản phẩm chỉ có tại Precor.

Thông tin của tôi (My Profile)

Người tập có thể dễ dàng quản lý thông tin

đăng nhập và mật khẩu của họ thông qua một

tính năng mới trên bảng điều khiển màn hình

cảm ứng có tên My Profile.

G I Ữ C H Â N K H Á C H H À N G
Một cơ sở đã tăng 20%   t ỷ lệ giữ chân so với năm
trước sau khi cà i đặt Networked F i tness và giớ i
th iệu Preva®. Một câu lạc bộ khác tăng 25%
trong gia hạn thành viên hàng năm do Preva®.

TĂNG D O A N H T H U
Trong một nghiên cứu gần đây, một cơ sở đã tăng
doanh thu hàng tháng thêm $900 thông qua
quảng cáo t in nhắn tập luyện .
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