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TravelSoft Fitness 2.0
ceník platný od 1.3. 2011

TravelSoft Fitness 2.0 základní instalace 8.900,- Kč
měsíční poplatek za hosting 490,- Kč
Základní instalace zahrnuje 1 aktivitu2). V ceně je zahrnuta příprava systému pro konkrétní středisko a zaškolení personálu.  

Rozšiřující moduly:

„Aktivita“ 4.000,- Kč
Platba za každou další aktivitu (např. při rozšíření nabídky studia o „Zumbu“ a „Flowin“ je
nutné dokoupit 2 aktivity).

„Prodej za hotové“ 5.500,- Kč
Tento nástroj rozšiřuje stávající pokladnu (v základní instalaci obsahuje pouze prodej
kreditů) o možnost prodeje zboží a obsahuje též „EZ“ - editor zboží k úpravám položek
pokladny. Pomocí čtečky čárového kódu můžete jednoduše přidávat položky do pokladny,
ať už se jedná o potravinový a pitný sortiment vašeho studia či doplňkový prodej
sportovních potřeb.

„Lektor“  5.000,- Kč
Nástroj, který by neměl chybět žádnému majiteli či manažerovi fitness studia. Pomocí
tohoto nástroje víte ve vteřině základní informace  potřebné pro hodnocení vašich lektorů -
počet odcvičených hodin, počty osob na jednotlivých cvičeních a počet inkasovaných
kreditů, a může tak sloužit jako podklad pro výpočet mzdy.

„EOS“ | editor oprávněných osob 1.000,- Kč
Pomocí „EOS“ - editoru oprávněných osob si můžete sami přidávat a odebírat operátory
a lektory. 

„Permanentky & turniket“  4.500,- Kč
Modul pro využití časových permanentek s turniketem, aplikací která po přečtení čárového
kódu z klubové karty vyhodnotí oprávněnost vstupu klienta do Vaší posilovny.
Samozřejmostí je možnost celé škály permanentek dle Vámi zadaného časového období.

„EAM“ | editor automatických zpráv 2.000,- Kč
Automatické zprávy generované systémem můžete editovat dle svých potřeb
a marketingově je tak využít - např. pro upozornění na mimořádné akce či plánované
víkendové akce pořadané Vaším studiem. 

„Gratulace“ 2.500,- Kč
Aplikace, která automaticky zasílá Vašim klientům blahopřání k narozeninám, svátkům či
Novému roku (obsahuje uživatelsky editovatelnou šablonu).  

„MassMail“ 4.000,- Kč
Nástroj pro rozesílání e-mailových zpráv Vašim klientům. Lze použít na upozornění klientů
např. na chystané změny v rozvrhu, rozšíření služeb Vašeho studia, jako pozvání na
mimořádné akce (obsahuje uživatelsky editovatelnou šablonu).

Vážení zákazníci, majitelé a manažeři fitness studií a sportovních center,

k 1.3. 2011 jsme pro Vás připravili novou verzi našeho rezervačního systému - verzi 2.0. 

Kromě důležitých vylepšení systému jsme připravili i nový způsob prodeje našeho rezervačního systému TravelSoft Fitness tak, aby byl cenově dostupný
nejen pro velká fitness studia, ale i pro ta menší, začínající. 

Cenu základní instalace jsme snížili na 8.900,- Kč - za tuto cenu máte k dispozici plnohodnotný rezervační systém se všemi funkcemi, které lze od
rezervačního systému očekávat ... a samozřejmě něco navíc. Namátkou uvádíme možnost další oprávněné osoby – lektora, který po přihlášení do
systému může získat informace o klientech, které má zaregistrované na své hodině, či modul „Rozšířený klient“, který umožňuje pracovat s
podrobnými údaji o klientovi: věkem, pohlavím, členstvím ve Vašem VIP clubu, nabízí možnost vpisování osobních poznámek ke každému klientovi (např.
chorobopis a kontraindikace), upozornění na narozeniny klienta a další marketingově využitelné funkce (vypršení kreditu apod.). 

Pro další rozvoj nabízíme jednotlivé rozšiřující moduly, které jsou navrženy tak, aby co nejvíce usnadnily a zefektivnily práci. 

1) Lokalita: Provozovna společnosti s vlastní recepcí
2) Aktivita: Jeden druh sportu či jiné činnosti (Flowin, Zumba, Squash atd.)
3) Akce: Časový úsek v jedné aktivitě (kupříkladu squash na kurtu č. 4)

Uvedené ceny nezahrnují DPH 20%. Jednotlivé moduly lze pořizovat nezávisle.

Při koupi produktů TravelSoft Fitness 2.0 lze využít splátkový prodej 10x10
(celková cena rozdělená do 10 měsíčních splátek). 

travelsoft
innovative web solutions

TravelSoft
V Zahrádkách 121, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 201 968, fax. +420 475 622 455
info@travelsoft.cz

Obchodní zastoupení produktu TravelSoft Fitness

Jan Růžička
606 610 756
jan.ruzicka@travelsoft.cz

Vyzkoušejte verzi 2.0 na vlastní kůži!
Do vašeho prohlížeče zadejte url adresu:

„http://fitness.travelsoft.cz“
a pro testovací účely se přihlaste jako

testovací uživatel (testik/1487) nebo správce: (oper/oper)

TravelSoft Fitness 2.0 MAX (základní verze + všechny moduly) 33.400,-  + 10% sleva 30.000,- Kč
měsíční poplatek za hosting 490,- Kč
Základní instalace + Prodej za hotové + Lektor + EOS + Permanentky & turniket + EAM + Gratulace + MassMail + 10% sleva.  


