Hans - Promoot jij PT met social media?
Beste Hans,
Nieuwe gezondheidstest helpt meer te verdienen op advisering
Binnenkort introduceert HEALTHUPCLUB® een nieuwe fitness test voor jouw
klanten: de HEALTHUPCHECK®. Een voordelige en snelle test waarmee je kunt
achterhalen hoe goed de voeding, sport en immuunsysteem bij jouw klanten in
balans zijn. Met de resultaten van de test krijg je niet alleen een compleet beeld van
de gezondheidsituatie, maar kun je de klant extra advies geven en omzet behalen uit
bijvoorbeeld de verkoop van supplementen. Elk lichaam is uniek en heeft
verschillende verhoudingen van voeding en sport nodig om optimaal te kunnen
presteren. En wat jouw klant daadwerkelijk nodig heeft kan met de
HEALTHUPCHECK® voor je gemeten worden met een paar druppeltjes bloed. Dit
werkt heel simpel doormiddel van een eenvoudig en pijnloos vingerprikje (zoals bij
diabetici).
Lees meer over de HEALTHUPCHECK® en wat de test voor jou kan betekenen
HEALTHUPCLUB® Summer School - Nieuwe data voor september!
Heb jij de ambitie om voor jezelf te beginnen of meer geld uit je bedrijf te halen? Doe
dan de HEALTHUPCLUB® Summer School. Je leert onder andere over coaching,
over marketing en de manieren hoe je klinkende munt uit jouw Personal
Trainerschap kunt halen. De inschrijving is sinds kort geopend.
Lees hier meer over de HEALTHUPCLUB® Summer School en hoe je ‘m GRATIS
kunt volgen.
Haal met je website meer klanten binnen
Als Personal Trainer heb je op je website natuurlijk een goed verhaal over wat jouw
dienst aantrekkelijk en uniek maakt. Maar hoe vertel je dit aan je (potentiële) klanten
op die manier dat ze voor jou zullen kiezen? Sinds kort ondersteunt
HEALTHUPCLUB® je ook met het maken van content voor je site. Met verleidelijke
en creatieve webcopy die je daadwerkelijk helpt nieuwe klanten binnen te halen, al
was het maar doordat je site beter scoort in Google.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend voorstel of een gratis evaluatie van je
homepage.
Aantal aanmeldingen groeit voor HEALTHUPCLUB® NLP Coach & Marketing
Bachelor voor Personal Trainers
De inschrijving voor de NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers
verloopt voorspoedig. Niet verwonderlijk. Het is een buitengewone gelegenheid voor
jou om effectief en efficiënt te leren coachen en anderen (plus jezelf) weer in
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bekrachtigen op mentaal-emotioneel gebied. Maar ook hoe je het contact met je
klanten kunt verdiepen en hiermee commercieel succesvol kunt zijn. De binnenkort
weer te starten HEALTHUPCLUB® NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal
Trainers is dan ook onontbeerlijk voor de Personal Trainer die voor zichzelf en zijn
klanten het verschil wil maken.
Lees hier meer over de NLP Coach & Marketing Bachelor voor PT-ers.
Social Media voor PT Workshop in de maak - Voeg ons toe op Facebook
Marketing was nooit gemakkelijker en -low budget- dan nu. Met de opkomst van
Social Media kan iedere Personal Trainer zijn bedrijf nu gemakkelijk promoten.
Volgende maand start HEALTHUPCLUB® workshops Social Media voor Personal
Trainers. Hoe promoten we dat? Alleen via deze media natuurlijk!
Ben jij al fan van onze pagina op Facebook? Klik voor 31 augustus op 'Vind ik leuk',
en maak kans op 1 van de 3 kaarten voor het EFAA Fitness, Personal Training &
Clubmanagement Congres op 18 september aanstaande, of 1 van de 3 kaarten van
de Solid Sound Convention op 26 september aanstaande! Niet onbelangrijk, je bent
ook als eerste op de hoogte van de aanstaande 'Social Media voor Personal
Trainers' workshops.
Resultaat is uiteindelijk alles...
Gezonde groeten,
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