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200,000
Pixformance is oPgericht in 2012 
en heeft kantoren in vier landen. De missie van 
Pixformance is om gebruikers te helpen hun fitness- 
en gezondheidsdoelen te bereiken met de modernste 
technologieën. Pixformance helpt nu al meer dan 
200.000 gebruikers per week in 11 landen om hun 
gezondheid en fitnesstraining te verbeteren. 

Het Pixformance Station is de 
winnaar van de Fibo Fitness 
Innovation Award 2014.



Pixformance is de sleutel tot het succes van uw 
sportschool: op maat gemaakte trainingsplannen 
met real-time feedback, een online platform, een 
app en de modernste digitale technologie.

Het Pixformance Station is een 
intelligent fitnessapparaat dat uw 
leden naar totale fitheid leidt.

gemakkelijk te gebruiken
Het Pixformance Station is een eenvoudig, 
onderhoudsarm systeem dat een hoge 
toegevoegde waarde heeft zonder extra eisen 
te stellen aan uw personeel. Uw klanten identi-
ficeren zich eenvoudigweg met hun eigen 
sleutelkaarten om hun persoonlijke workout 
te beginnen. Met meer dan 150 oefeningen 
kunnen u en uw personeel eenvoudig nieuwe 
workouts maken, afgestemd op de behoeften 
van uw klanten.

groePs- of individuele workouts
Met het Pixformance Station kunnen uw 
leden individueel of in groepen trainen. De 
circuittraining stelt de leden in staat om 
deel te nemen aan de groepstraining zonder 
het persoonlijke aspect van hun training te 
verliezen. Met het Pixformance Station gaan 
uw leden verder dan een betere conditie en 
ervaren ze een geheel nieuwe motivatie.

het Pixformance concePt
—
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interactief
Het gepatenteerde Pixformance Station 
biedt virtuele feedback in real-time

ondersteund door 
deskundigen  
Wetenschappelijk gedefinieerde 
oefeningen voor optimale ondersteuning

gePersonaliseerd 
Op maat gemaakte trainingen voor alle 
leeftijden en fitnessniveaus

all-in-one
Individualiteit, variatie, real-time feedback, 
motivatie en interactie

Plezier 
Diversiteit en digitale training verhogen de 
motivatie

het Pixformance concePt
—
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Real-time bewegingsfeedback

de ingebouwde camera scant 26 
lichaamspunten voor nauwkeurige bewegings-
detectie tijdens het sporten. Alle oefeningen zijn 
zichtbaar op het scherm en leiden uw leden veilig 
door de training, terwijl de real-time feedback uw 
personeel in staat stelt zich te concentreren op de 
sociale aspecten van de training en zo de ervaring 
van uw cliënten te verbeteren.

het gePatenteerde Pixformance station is een vrijstaand, digitaal 
sporttoestel ontwikkeld door experts in wetenschap, technologie, geneeskunde 
en fitness. Met onze innovatieve software meet het station het lichaam van elke 
gebruiker in enkele seconden op basis van 26 gewrichtspunten. Het analyseert 
nauwkeurig de uitvoering van bewegingen en geeft live digitale feedback - wat 
een bijzonder effectieve en veilige functionele training mogelijk maakt. Met meer 
dan 150 functionele oefeningen kan het station worden gebruikt voor individuele 
training en circuittraining.

Niet zomaar een 
fitnesstoestel
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“We hebben bewust gekozen voor Pixformance 
omdat we mogelijkheden zagen om de initiële 
investering snel terug te verdienen.”

Kim Essink, eigenaar Essink fitness club

De Pixformance app 

volledig verbonden met onze 
app met toegang tot trainingsplannen, 
fitness trackers, voortgang en geschie-
denis, waar en wanneer dan ook.

Online platform 

met het gebruiksvriendelijke online 
Platform kunt u trainingen op maat maken voor 
individuen en groepen of selecteer een door experts 
ontworpen plan. De gegevens die door bewegings-
analyse worden gegenereerd, helpen u om uw klanten 
nog meer individuele ondersteuning te bieden.

Meer motivatie en plezier 

virtueel begeleide training
verhoogt de trainingservaring en motiveert de 
gebruikers om hun doelen te bereiken. 
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met 550 fitnessclubs voor vrouwen in 
zeven landen en meer dan 200.000 leden is Mrs. Sporty 
marktleider in de Europese fitnesssector. Hun concept was 
oorspronkelijk gebaseerd op trainingen met hydraulische 
machines.

Sinds 2013 hebben 255 Mrs.Sporty clubs Pixformance Stations 
aan hun circuit toegevoegd, waarvan 182 met het volledige 
Pixformance concept als kern van hun training. Dit heeft er niet 
alleen toe bijgedragen dat de eigenaren van de sportclubs hun 
inkomsten hebben verhoogd, maar ook dat de klanttevredenheid 
is toegenomen.

+35% toename van 
de inkomsten

in jaar 1 na invoering van het volledige Pixformance-concept
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Gemiddelde inkomsten per maand van de eerste geüpgrade club

Mrs.Sporty case study

mrs.sPorty case study
—
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Uw competitieve 
voordelen

datagestuurde inzichten  

Ons online platform registreert gedetailleerde 
trainingsresultaten en stelt u in staat om op maat 
gemaakte sessies voor individuen en groepen te maken 
of programma’s te kiezen die zijn ontworpen door 
fitnessdeskundigen. Profiteer van een nauwkeurige 
bewegingsanalyse, samen met datagestuurde inzichten 
en suggesties om de klantenservice te verbeteren.

Uw comPetitieve voordelen
—

individuele zorg
Trainingsprogramma‘s kunnen 
in enkele seconden worden 
aangepast aan de gezondheid en 
leeftijd van elk lid.

meer tijd voor 
de essentie
De trainer hoeft niet elke oefening 
persoonlijk uit te voeren, wat tijd 
bespaart - en op zijn beurt de 
steun van alle leden ten goede 
komt.

meer dan 150 
oefeningen
Meer dan 150 functionele 
oefeningen die net zo gevarieerd 
en uniek zijn als uw leden. Ze 
kunnen met een paar klikken 
worden geactiveerd.

meer training 
en verkooP
Dankzij de gepatenteerde software 
kunnen meerdere trainees 
tegelijkertijd en zonder extra 
personeelsuitgaven (bijv. ´s 
avonds) worden begeleid. 

hoogwaardige 
clubuitrusting
Een hedendaags fitnessaanbod 
in combinatie met een op maat 
gemaakte trainingservaring zorgt 
voor effectief ledenbehoud.

efficiënte 
ledenadministratie
Op het online platform wordt 
de trainingsvoortgang van elke 
patiënt nauwkeurig gedocu-
menteerd voor trainingsanalyse 
en -optimalisatie.

9



Essink case study
Pixformance werd ingevoerd bij essink sPort (Eindhoven - Nederland) met als 
doel nieuwe leden te werven door het aanbieden van een innovatief nieuw trainingsapparaat en 
up-selling aan bestaande leden om klantenbinding te vergroten.

Hogere 
retentiewaarden

toeslag van €10
Het bedrijfsmodel van Essink is inclusief 
een toeslag van € 10,- voor de leden-
training met Pixformance. Hoewel het 
mogelijk is om de prijs van de diensten 
voor elke klant afzonderlijk vast te stellen, 
genereert de prijszettingsmethode 
van Essink extra winst. Pixformance 
heeft Essink geholpen om hun doelen 
te bereiken door het uitvoeren van een 
prestatiegerichte Facebook marketing-
campagne om nieuwe, hoogwaardige 
leads te genereren.

1,7 keer meer roi 
in 18 maanden!
Sinds de lancering heeft Pixformance 
een constante vraag onder bestaande 
en nieuwe leden laten zien, waardoor de 
club de leasekosten binnen de eerste 
twee maanden kon terugverdienen en ook 
extra inkomsten genereert.

essink case study
—
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“Het mooie van Pixformance is 
dat je altijd je personal trainer 
bij je hebt.”

Huub Janssen (49), ondernemer. 

Traint dagelijks met het Pixformance Station bij Essink.
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Start of Facebook 
campaign

Fixed costs recouped
IN JUST 2 MONTHS

Development
END OF 2015

Strong performance
TOWARDS THE END OF 2016

Maandelijkse inkomsten
gegenereerd door Pixformance-lidmaatschappen bij Essink

Terugverdiende 
vaste kosten
IN AMPER 2 MAANDEN

Ontwikkeling
EIND 2015

Sterke prestatie
TEGEN HET EINDE VAN 2016

Start van Faccebook 
campagne
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Technische details

Technische details
—

Kleuren
• Voorkant: wit, glanzend
• Aluminium kader: donkergrijs

Gewicht
• 100 kg

Stroomvoorziening
• Koud-apparaatstekker, 230 V/100 V   
 (afhankelijk van het land)
• Maximaal stroomverbruik:  800 Watt

Speciale eigenschappen
• Ingebouwde wielen voor eenvoudig   
 transport
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210 cm

370 cm

250 cm

Vereiste ruimte 
voor één toestel

technische details
—
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financiering 
Of u nu besluit te kopen of te leasen, u kunt de 
financiering geheel naar uw eigen wensen regelen. 
Wij ondersteunen u graag vanaf het begin bij deze 
regelingen.

training 
Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken om aan 
de slag te gaan, bieden wij persoonlijke trainings-
sessies voor uw medewerkers, zodat zij weten hoe ze 
het Pixformance Station moeten gebruiken.

wat wij u aanbieden
—

Start 

vandaag 
nog!

ruimtelijke ordening 
Graag creëren wij voor u een gratis ruimteconcept op 
maat van uw capaciteiten en persoonlijke wensen.

marketing 
Wij kunnen u ondersteunen met een marketing-
pakket op maat van uw wensen en laten u zien hoe u 
leden kunt aantrekken en behouden.

U kunt rekenen op onze 
ondersteuning - hier is wat wij u 
aanbieden:
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Heeft u vragen? 
Wij helpen u graag verder
T +49 30 398056-10 

M contact@pixformance.com 

Pixformance.com

Pixformance Sports GmbH

hoofdkantoor
Hauptstraße 19–20
14624 Dallgow-Döberitz,  
Duitsland

fotokredieten 
Andreas Laufenberg
 
Geldig vanaf februari 2019

berlijn kantoor
Helmholtzstraße 2–9 
GSG-Hof, Aufgang H
10587 Berlijn, Duitsland


