PRÁRICAS RECOMENDADAS PARA

Contas Pessoais Preva
e Preva Tokens

Manter os usuários motivados e com vontade de retornar
através de experiências personalizadas e focadas nos
objetivos
As Contas Pessoais Preva fornecem aos seus usuários um treino
personalizado que os mantém interessados e os incentiva a cumprir o
seu plano de treino, além de retornar às instalações. Com uma Conta
Preva, os seus usuários configuram o seu próprio perfil de fitness nos
consoles P80 conectados em rede, definem e monitorizam os seus
objetivos semanais de treino, recebem divertidos distintivos de mérito e
armazenam os seus exercícios favoritos para repetir mais tarde. Com a
app móvel Preva, as Contas Pessoais estendem a experiência dos seus
usuários para além das suas instalações, para que possam monitorizar
atividades de fitness em qualquer lugar.
Os nossos dados do Preva indicam que os usuários que definem e
monitorizam os seus objetivos de fitness, visitam as suas instalações,
em média, 1,4 vezes mais do que os que não o fazem.* O Preva foi
concebido para fornecer aos usuários motivação inicial e frequente
através de distintivos de mérito por alcançarem marcos específicos. Isto
motiva os usuários desde o início da sua jornada de fitness a aderirem
a uma programação de treino regular. Ao fornecer esta funcionalidade
aos seus membros, você aumenta a probabilidade de que eles retornem
às suas instalações. Também é possível mostrar esta funcionalidade em
visitas de apresentação para ajudar a diferenciar as suas instalações das
mais próximas.
As Contas Pessoais Preva podem ser combinadas com Preva Tokens
que permitem aos usuários iniciar sessão nas suas contas com um
simples toque do seu token ativado por RFID. Esta é a forma mais fácil
de os seus usuários acessarem e se beneficiarem da sua Conta Preva,
mantendo-os interessados, motivados e com vontade de retornar à sua
instalação.
*Comparado com a média das visitas a instalações da IHRSA

Como os outros incorporam as
Contas Preva no seu negócio
• O BBVA Compass, um banco internacional com
filial no Texas, usa as Contas Pessoais para motivar os
funcionários a usar as suas instalações de ginástica
laboral. O BBVA usou, com sucesso, as Contas Pessoais
para um concurso de fitness com o objetivo de
incentivar a participação e o interesse. Usando as suas
Contas Preva para monitorizar as calorias queimadas,
os funcionários que queimaram mais calorias durante
o mês de setembro ganharam um aluguel de vestiário
grátis durante um ano, e a possibilidade de ganhar
cinco sessões de treino pessoal grátis.

• Uma pequena academia no sul da Califórnia
apresenta as funcionalidades do console P80 a cada
novo membro, além de atribuir a cada um deles uma
Conta Preva e um Preva Token. Em uma história
recente de sucesso, muitos membros dessa academia
excederam os seus objetivos de cardio com a ajuda de
distintivos como motivação. Além disso, com o objetivo
de despertar o interesse dos membros por diferentes
rotinas de cardio, os treinadores criaram exercícios de
cardio diferentes para os seus clientes de treino pessoal
e atribuíram um token por cada treino. Tudo o que o
treinador tem de fazer é pegar no token desejado para
o seu cliente, passá-lo na máquina e o usuário está
pronto para começar!

Como os outros incorporam as Contas
Preva no seu negócio (continuação)

• A base da força aérea de Grand Forks usa as Contas Preva no
seu programa de perda de peso «SOAR into Shape» oferecido
aos aviadores. As Contas Preva são também vantajosas porque
permitem que os aviadores levem consigo os seus objetivos e
progressos para onde quer que sejam transferidos.
• O Energia Wellness Studio na Flórida incorpora as Contas
Preva no seu programa de treino pessoal, uma das suas muitas
ofertas de bem-estar. Todos os membros recebem treino pessoal
quando se inscrevem e agora todos recebem uma Conta Preva
para se manterem no caminho certo.

As Contas e Tokens Preva estão em todo
o mundo
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Algumas dicas...

1.	Informe os usuários sobre as Contas Pessoais Preva
antes de estas estarem disponíveis para que eles tenham
conhecimento do que está por vir. Assim que o Preva estiver
pronto a ser utilizado, use materiais de marketing Preva,
modelos de e-mail pré-concebidos e o vídeo «Preva para
usuários» da Precor para anunciar as novas funcionalidades
nas suas instalações.
2.	Certifique-se de que todos os seus funcionários se beneficiem
da nossa formação para que estejam completamente
preparados para responder às dúvidas dos seus usuários.
3.	Incorpore o Preva na orientação a novos membros:
a.	Inclua um folheto do Preva no pacote de novo membro;
b. Atribua Contas Pessoais a novos membros e ajude-os a
criar um objetivo. Melhore esta experiência com um Preva
Token.
4.	Inclua as funcionalidades do Preva no seu boletim informativo
mensal para relembrar os seus membros. Incentive-os a
alcançar os seus objetivos ou a atualizá-los se precisarem ser
ajustados.
5.	Use Contas Preva em programas de treino pessoal.
a.	Atribua a todos os clientes uma conta, um Token e
objetivos;
b.	Use Totais acumulados para ajudar os membros a ter uma
perspectiva das suas metas. Isto irá mantê-los motivados
e com vontade de retornar porque podem comparar o seu
esforço com exemplos reais.
6.	Organize concursos que incentivem os seus usuários. Algumas
ideias que podem ser úteis...
a.	Os primeiros 10 utilizadores que recebam um distintivo
ganham um prémio;
b.	Concurso de queimar calorias que premia os 5 primeiros
usuários que queimarem determinado número de calorias.
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CONTAS PREVA CRIADAS
GERANDO MAIS DE 105 MIL
EXERCÍCIOS EM TODO O MUNDO

Comparado com a média de visitas
a instalações da IHRSA de 1,4 VEZES POR SEMANA, os utilizadores
com uma Conta Preva visitam uma
instalação, em média, 1,91 vezes por
semana.

Para os utilizadores com uma
Conta Preva com objetivos,,
a média aumenta para
		
VEZES
POR SEMANA.

2,62

Para obter mais informações,
visite www.preva.com/operators.
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