
KLAAR VOOR FUNCTIONELE 
CIRKELTRAINING 4 .0?

U N I E K  C I R K E LT R A I N I N G 
C O N C E P T

P I X F O R M A N C E  C I R K E L
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„Met 550 leden op onze Milon Cirkel zochten we 

naar een uitbreiding die uniek is in Veldhoven en 

die het niveau van de Milon training evenaart. 

Met Pixformance bieden we een breed aanbod 

functionele oefeningen waar onze trainers de 

leden extra mee kunnen uitdagen. Daarnaast 

kunnen de oefeningen ook zonder trainer op 

verantwoorde wijze uitgevoerd worden.“

Martijn van der Pijl, eigenaar: SlimBezig!

Meer dan 2.165.842 sporters 
per jaar dragen al bij aan ons succesverhaal. 

MAAK ER NU DEEL VAN UIT !

„Het past perfect bij ons milon concept. Snel, 

efficiënt en veilig. je  krijgt steeds feedback van 

het systeem en de coaches. Voor ons een logische 

keuze en volgende stap.“

Ingeborg Modde, eigenaar: SWEAT Health Center

PIXFORMANCE CIRKEL
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Help uw klanten gestructureerd hun doelen te bereiken met 
onze retentie verhogende software! De meest gevarieerde 
cirkeltraining op de markt zal ook nieuwe doelgroepen binnen 
brengen en uw rendement verhogen.

Pixformance bevat meer dan 150 virtueel begeleide functionele 

oefeningen per station en daarmee creëer je in een handomdraai 

een grote verscheidenheid aan trainingsprogramma’s: afhankelijk 

van fitnessniveau en trainingsdoel. Welke van uw apparatuur kan 

dat ook?

Waar wacht u nog op? Volg het voorbeeld van SWEAT Healthcenter 

en Slim Bezig!, zij hebben gekozen voor het functionele Pixformance 

cirkeltraining concept naast hun bestaande succesvolle Milon 

Cirkels, waardoor ze meer variatie aan hun (potentiële) leden 

kunnen aanbieden.

150
FUNCTIONELE 

OEFENINGEN

4623510
WORKOUTS 

PER JAAR

11
LANDEN

PIXFORMANCE CIRKEL
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2 . 1 6 5 . 8 4 2
SPORTERS PER JAAR

De Pixformance Cirkel is een revolutie op het gebied van functionele 

circuittraining. Het gepatenteerde Pixformance station is een 

vrijstaand, digitaal sporttoestel ontwikkeld door experts op het 

gebied van wetenschap, technologie en fitness. Dankzij innovatieve 

software op basis van 26 gewrichtspunten meet het Pixformance 

station het lichaam van elke gebruiker binnen enkele seconden. 

Hiermee analyseert het nauwkeurig de uitvoering van de beweging 

en geeft het real time digitale feedback – wat een bijzonder 

effectieve en veilige training mogelijk maakt – individueel maar ook 

in een groep. 

PIXFORMANCE CIRKEL
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DE PIXFORMANCE CIRKEL : 
DE INNOVATIEVE ALL-IN-ONE 
OPLOSSING VOOR F ITNESSSTUDIO’S

Al bij 3 Pixformance stations en 3 tussenstations (met bijv. mat, 

stepper) is een begeleide groepstraining met 6 personen en slechts 

één trainer mogelijk. 

Het voordeel: dankzij de gepatenteerde software kunnen meerdere 

sporters tegelijkertijd en zonder extra personeelskosten worden 

verzorgd.

Betaalbaar alternatief voor de bestaande automatische 

cirkelconcepten

2e cirkel aanschaffen? Kies voor functioneel en variatie vs. 

meer van hetzelfde!

Digitale personal trainer, feedback tijdens en na de training

Individueel programma per lid, geschikt voor alle leeftijden 

en doelstellingen

Flexibel uitbreidbaar, gefaseerd investeren op basis van 

ledengroei

Ruim 150 oefeningen per station en meer dan 20 

voorgeprogrammeerde trainingsprogramma’s

Retentie verhogend softwarepakket

Financiering via huur en lease

PIXFORMANCE CIRKEL
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RETENTIEVERHOGENDE SOFTWARE 
BEGELEIDT DE KLANT NAAR ZIJN 
DOELEN.

  Omzet door meer persoonlijke training tegelijkertijd

  De kernwaarde van Pixformance Cirkel is de combinatie 

van persoonlijke training en een interessant verdienmodel. Als u 

meerdere stations opzet, heeft u in principe maar één personal trainer 

nodig. Zo plaatst u bijvoorbeeld drie of vier stations en stelt u een 

schema op zodat u zelf voor sommige sporters kunt zorgen, terwijl 

anderen de feedback van het apparaat gebruiken en autonoom 

kunnen trainen. Als meer klanten tegelijkertijd trainen, betekent dit 

een beter verdienmodel voor u. 

  Duurzaam succes en continue groei

   Wilt u uw klanten behouden met uw eigen 

trainingsvideo‘s? Met de Pixformance software kunt u zich letterlijk 

vermenigvuldigen en uw eigen video‘s uploaden. Dit vergroot de 

oefenportfolio en geeft u ook de mogelijkheid om uw klanten 

op lange termijn te behouden. Bovendien kunnen meer dan 

150 voorgeprogrammeerde oefeningen en op maat gemaakte 

trainingsplannen in slechts enkele minuten worden aangepast aan 

de fitnessniveaus en doelstellingen van de gebruiker. Of het nu fysiek 

fit of beperkt is: Pixformance Cirkel biedt de juiste training aan voor 

iedereen.

PIXFORMANCE CIRKEL
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  Gemotiveerde klanten door zichtbare      

   trainingsresultaten

  Een van de belangrijkste redenen waarom leden hun 

sportcontracten opzeggen is omdat ze geen tastbare resultaten 

zien en hun doelen niet bereiken. Pixformance Cirkel slaat alle 

trainingsresultaten digitaal op in een cloud om de voortgang van 

de training op elk gewenst moment traceerbaar te maken. Op deze 

manier creëert u transparantie en kunt u de ontwikkeling van het 

vetgehalte, de spiermassa en het gewicht over een bepaalde periode 

met uw klanten volgen. 

PIXFORMANCE CIRKEL

F L E X I B E L .  S C H A A L B A A R .
Het verschil  tussen de Pixformance Cirkel en conventionele 

circuitconcepten l igt onder meer in het feit  dat het 

systeem louter functionele oefeningen bevat vs .  de 

geïsoleerde spiertraining van de bekende automatische 

cirkelvarianten.  Pixformance biedt meer dan 150 

functionele oefeningen aan die helpen bij  het verbeteren 

van het dageli jks functioneren van het totale l ichaam. 

Met Pixformance wordt je f itter,  sterker en gezonder door 

uitgebalanceerde gevarieerde trainingsprogramma’s en 

help je bovendien blessures te voorkomen.
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Veiligheid door gedetailleerde fitness- en gezondheidscon-

trole op basis van hun fitnessdoelen

Doeltreffendheid door sneller trainingssucces en 

precieze trainingsbelasting 

Exclusiviteit door begeleide 1:1 training, ook als u niet per-

soonlijk aanwezig bent

Motivatie door constante en zichtbare vooruitgang en direc-

te interactie tijdens de gehele trainingssessie

UW KL ANTEN GENIE TEN VAN :
MEER

V O L L E D I G  G E N E T W E R K T .
Volledig genetwerkte professionele circuittraining, intelligente 

software online platform en een app. Met ons all-in-one concept 

geniet u van alle hulpmiddelen om de ondersteuningsstructuren, 

trainingsresultaten en ledenbehoud stap voor stap te verbeteren 

en knelpunten op te lossen.

PIXFORMANCE CIRKEL

MEER

MEER

MEER
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Uw persoonlijke consultant begeleidt 

u op weg naar meer succes en maakt 

u geschikt voor de Pixformance Cirkel.

 

Ondersteuning met reclamemateriaal 

om nieuwe klanten te winnen 

Winstgevend prijsbeleid voor leden en 

geïnteresseerden

 

Marketing service met Facebook 

berichten, nieuwsbrieven en website 

header templates

Facebook campagnes, advertenties 

met landingspagina voor meer 

geïnteresseerden 

Training voor u en uw team

Wij zoeken de klanten

Online een goede start 

maken

G O E D  V E R Z O R G D .
Pixformance biedt de oplossing voor de meest voorkomende 

problemen in uw fitnessclub. Met onze service begeleiden wij u 

vanaf de introductie, over de communicatie tot en met de werving 

van leden.

SYSTEMATISCH NA AR SUCCES

PIXFORMANCE CIRKEL
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Sales Director Pixformance Sports Benelux
T : +31 6 81 31 33 59 
E : hbakker@pixformance.com
www.pixformance.com

Op zoek naar een betere retentie en nieuwe 

doelgroepen?

Laat mij u vrijblijvend adviseren!

Met sportieve groeten,

Herman Bakker

U wilt enthousiaste leden en meer omzet? Met het zeer efficiënte 

cirkelconcept van Pixformance kunt u beide bereiken. Integreer 

de Pixformance Cirkel met zijn innovatieve functies, exclusief 

design en intuïtieve bediening op een speelse manier in uw 

trainingsomgeving.

O P T I M A L I S E E R  U W  L E D E N B E H O U D

PIXFORMANCE CIRKEL


