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5 FACTOREN WAARMEE U REKENING MOET HOUDEN
BIJ HET OPENEN VAN UW SPORTSCHOOL,
PERSOONLIJK TRAININGSCENTRUM, FITNESSBOETIEK
In de loop der jaren hebben we een grote verandering zien plaatsvinden in de
fitnessbranche.
Het volgen van een gezonde levensstijl wordt steeds belangrijker, het belangrijkste doel
voor veel mensen, in plaats van alleen een strak lichaam te hebben. In beide gevallen is
dit gunstig voor bestaande sportscholen en voor wie een nieuwe sportschool, klein
personal training centrum, boutique fitness of revalidatiecentrum wil openen.
De sportschool wordt steeds belangrijker in het leven van veel mensen. Velen vinden dat
naar de sportschool gaan hen van de dagelijkse stress verlost, anderen vinden dat het
helpt om angst te verminderen, weer anderen vinden dat het de slaapkwaliteit
verbetert.
Maar om echte klanttevredenheid te bereiken, zullen sportscholen een verscheidenheid
aan professionele fitnessapparatuur moeten bieden in combinatie met connectiviteit
en ontwerp , factoren die tegenwoordig steeds belangrijker worden.
Gezien alle voordelen die lichaamsbeweging kan hebben voor gezondheid/wellness en
in combinatie met de boom die de fitnesssector de afgelopen tijd heeft doorgemaakt,
denk je misschien... Wat is er nodig om mijn eigen sportschool te openen?

Bestudeer je omgeving
Er zijn verschillende vereisten die bepalend zullen zijn als het gaat om het openen van
uw sportschool. Allereerst de regelgeving in uw regio. U moet weten welke regels en
vergunningen u nodig heeft om een sportfaciliteit in uw stad te openen.
De exacte locatie waar u uw sportschool gaat opzetten, is ook van groot belang bij het
bepalen van de winstgevendheid van het bedrijf. U moet rekening houden met het
welvaartsniveau van de mensen in het gebied, de demografische gegevens ervan
kennen, uw concurrentie analyseren ...
Al deze informatie kan worden vergeleken met gegevens uit de sector. In Nederland
bezoekt 9,3% van de bevolking bijvoorbeeld fitnesscentra, een cijfer dat is gedaald ten
opzichte van 13,9% voor de pandemie. Nu het leven weer normaal wordt, wijst alles
erop dat we geleidelijk terug zullen klimmen naar de gegevens waarmee we eerder
werkten.

Gebruik een financiële formule waar u zich prettig bij voelt
Het budget dat u wilt toewijzen is direct gerelateerd aan het type sportschool dat u wilt
openen, groot of klein, en de positionering die u aan het project wilt geven.
Als u zich zorgen maakt over de initiële uitgave, zijn er lease-opties om de economische
inspanning te verminderen. Dit is een groeiende modaliteit die u in staat stelt te
beschikken over ultramoderne fitnessapparatuur, met gepland onderhoud en de
mogelijkheid om machines toe te voegen of te verwijderen, afhankelijk van de
behoeften van uw klanten.

Definieer uw fitnessapparatuur
Een van de belangrijkste punten van een gymnasium is ongetwijfeld de uitrusting. Er zijn
echter beperkingen aan deze kwestie, zoals de omvang van de faciliteiten of het aan het
project toegewezen kapitaal.
Bij BeMore Fitsolutions hebben we ruime ervaring in het openen van sportcentra en
het adviseren van sportschoolmanagers . Daarom bieden wij voor elke instelling
persoonlijk advies op maat. Het is mogelijk om op een 2D/3D project een layout van
machines te hebben. Dit stelt ons in staat om de sportschool in de beginfase van het
project te plannen, zelfs wanneer de gebouwen nog niet klaar zijn, wat ons waardevolle
inzichten geeft over de productselectie en voorkeuren voor de professionele cardio- en
krachtfitnessapparatuur .

Het hebben van een uitgebalanceerde omgeving op het gebied van cardio- en
krachtapparatuur wordt zeer gewaardeerd, vooral door de meest geavanceerde
gebruikers die de meest compleet mogelijke training willen.
We moeten echter in gedachten houden dat we de sportschool niet moeten volproppen
met machines en de circulatie van mensen in de sportschool niet benauwend maken.

Fitnessapparaten als extra designelement
FFittech kunnen professionals in de branche voorzien van een breed scala aan
apparatuur. Dankzij hun ontwerp en technologie hebben we compacte machines die
sportscholen die zijn uitgerust en helpen om de ruimte te optimaliseren.
Het beschouwen van professionele fitnessapparaten als een extra element bij het
ontwerp van uw sportcentrum of sportschool is een van de factoren waarmee u
rekening moet houden bij het kiezen van een leverancier van fitnessapparatuur.
Een uniforme stijl, met zwarte kleuren, mat donkergrijs, minimalistisch design is in
opkomst als een trend in het ontwerp van fitnessapparaten . Ongetwijfeld zullen uw
toekomstige klanten hiermee rekening houden wanneer ze voor het eerst in uw
faciliteiten stappen.

Laten we praten
Zoals u kunt zien, wordt het succes bij de opening van een nieuwe sportschool bepaald
door vele factoren waarmee vanaf de beginfase rekening moet worden gehouden. Als je
op dit punt bent, nodigen we je graag uit om contact met ons op te nemen zodat we je
een persoonlijk voorstel kunnen doen.
Veel Succes met ondernemen!
Vriendelijke groet,
Joop & Ruud
BeMore Fitsolutions

