Hotelleille ja kylpylöille
Asiakkaillanne on nyt suuremmat odotukset kuin koskaan löytää
hyvinvointipalveluita, joita on helppo käyttää. Vieraitten tyytyväisyys
on tärkein asia, joka rakentaa kanta-asiakkuuksia.
Niin liikematkustajat kuin lomailijatkin hakevat hyvinvointipalvelua ja
rentoutumista perinteisen saunomisen ja uima-altaan lisäksi. Tähän
tarjoavat Saksassa kehitetyt brainLight Shiatsu 3D hierontatuolit
helpon ja toimivan ratkaisun. Voitte tarjota asiakkaillenne
mahdollisuuden rentoutua omassa rauhassaan lounge tiloissa tai
sweet-huoneissa käyttäen brainLight 3D ohjelmia Shiatsu
hierontatuolissa. Samalla kolikkomaksuilla toimiva tuoli antaa
tuottavan lisätulolähteen yrityksellenne.

BRAINLIGHT SHIATSU HIERONTATUOLI JA 3D
OHJELMIA - hieronta - ääni - valo
Brainlight shiatsu tuoli 3D rentoutusohjelmilla, ohjaustorni 3D
ohjelmille sisältyy toimitukseen.
Rentoudu ja palaudu tehokkaasti kuntoilun jälkeen
On tunnettu tosiasia ja tieteellisten tutkimusten tulos että
monien huippu-urheilijoiden suoritukset on sidottu henkiseen
valmennukseen, joka vaikuttaa aivokäyttäytymiseen.
Koska näin tapahtuu niin jopa 80% urheiijan suorituskyvystä
määräytyy oman mielenterveyden perusteella.
Toinen keskeinen tekijä huippukunnon ylläpidossa johtuu siitä
että optimaalinen palautuminen saavutetaan tehokkailla
rentoutumimenetelmillä. Tätä varten on kehitetty brainLight
ohjelmia urheilijoille kattaen tärkeimmät koulutusalueet
urheilussa menestymiselle kuten kilpailuihin valmistautuminen
itseluottamuksen ja itsetunnon kehittäminen, lihasmuistin ja
keskittymiskyvyn parantaminen.
Jotta lihaskunto kehittyy tehokkaaksi ihmiskeho vaatii
herkkää tasapainoa lihasten supistumisen ja rentoutumisen
välillä - tämän tasapainon Brainlight Shiatsu 3D Hierontatuoli saa helposti aikaan. Siksi Brainlight-tuolit ovat
erinomaisia käyttää kuntosaleilla ja urheilukeskuksissa,
joissa urheilijat saavat rentoutua ja ladata itsensä
rasittavien harjoitusten jälkeen. Näin saadaan ladattua
"henkistä voimaa" arjen vaatimuksiin.
Lisäksi järjestelmät tarjoavat:
•
•
•

Apua saavuttamaan "hyvän olon" tasapainon
Helpottavat treeneistä palautumisessa
Lisäävät motivaatiota

brainLight 3D tuolien käytön etuja
1. Välittömästi yhden käytön jälkeen
• stressitaso alenee
• syvä rentoutuminen jo 10 minuutissa
• vastaa noin kahden tunnin nukkumista
2. Keskipitkän ajan vaikutukset noin viiden käytön jälkeen
• rauhallisempi ja tyynempi olo päivittäin
• lisää stressinsietokykyä ja parempi kestävyys
• paremmat suoritukset
• hyvänolon tunne lisääntyy
3. Pitkäaikaiset vaikutukset jatkuvasta käytöstä
• keskittymiskyky paranenee
• muisti paranee
• reaktiokyky paranee
• suoritukset eri elämän alueilla paranevat
• hyväätekevä hierontavaikutus virkistää ja auttaa selkävaivoissa
• selän lihasjännitykset voivat helpottaa
Käyttö työterveyshuollossa
• stressinhallinta syvärentoutumisella
• vähentää sairauspoissaoloja
• parantaa motivaatiota, keskittymiskykyä ja terveyttä

"

Katso esimerkkihinnat kahdelle eri tuotemallille täältä:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=38&tuote=750
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=38&tuote=748
Muista tuotemalleista soita 0403123221 tai mailaa kysely: seppo@saunakeskus.fi
Voimme tarjota Grenke leasingin kanssa yhteistyössä rahoituspaketin tuolien
hankintaan. Tässä yhteystiedot. Ilmoittamalla meille yhtiösi nimen ja LY-tunnuksen
voimme tarkistaa leasingluottopäätöksen ja tehdä juuri teille sopivan tarjouksen
saman tien.

Kun käytetään Grenke leasingin rahoitusta kolmelle vuodelle, voidaan rahoituskulu
laskea seuraavasti:

Leasing kohde:
Sopimustyyppi:
Maksut kuukausissa:
KK-maksu ilman ALV:ta:
Ostohinta ilman ALV:ta:

Brainlight Shiatsu tuoli
GRENKELEASING-Vuokra
36
229,50 EUR ja sis alv 24 %: 284,58 €
7.500,00 EUR ja sis. alv 24 %: 9.300:- €

Tuolin käyttömaksuilla on siis katettava vähintään 10 Eur/päivä
sähkökuluineen, jolloin tuoli maksaa itse itsensä jatkuvasti.
Kun käyttömaksut voivat olla esim.
10 min ohjelma
20 min ohjelma
30 min ohjelma
40 min ohjelma

2 Eur
4 Eur
6 Eur
8 Eur

Eli näistä on helppo laskea montako käyttöä per päivä tarvitaan, jotta tuoli
maksaa itse itsensä ja alkaa tienata salille nettorahaa.
10 min ohjelma
20 min ohjelma
30 min ohjelma
40 min ohjelma

2 Eur x 5 käyttäjää
4 Eur x 2,5 käyttäjää
6 Eur x 2 käyttäjää
8 Eur x 1 + 1 10 minuutin käyttäjä

Nämä käyttömäärät on todella helppo saavuttaa, jonka jälkeen tuolit ovat
todella tuottava investointi.
Esim. tuoton voi laskea seuraavasti:
Keskimäärin käyttäjät maksavat 4 Euroa tutkimusten mukaan.
10 käyttäjää per päivä = 40:- /päivä x 30 päivää/kk = 1.200:- per kk sis.alv
josta vähennetään leasing vuokra - 285:-, jää tuottoa 915:- / kk sis. alv 24%
20 käyttäjää per päivä = 80:- /päivä x 30 päivää/kk = 2.400:- per kk sis.alv
josta vähennetään leasing vuokra - 285:-, jää tuottoa 2.115:- / kk sis alv 24
30 käyttäjää per päivä = 120:-/päivä x 30 päivää/kk = 3.600:- per kk sis. alv
josta vähennetään leasing vuokra - 285:-, jää tuottoa 3.315:- / kk sis. alv 24

Voin kokemuksesta vakuuttaa, että kun tuolia on kerran kokeillut on sen
käytöstä helposti valmis maksamaan tuon 2 - 4 - 6 tai jopa 8 Euroa, sillä
kokemus on niin mieleen painuva, että sitä haluaa toistaa ja saada sen
mukanaan tuomat terveysvaikutukset.

Pyydä tarjous juuri teidän tiloihinne parhaiten
soveltuvasta Brainlight 3D tuolista ja ohjelmista.
Ohjelmia, jotka saatte heti käyttöön:

Brainligth ideasta löytyy myös kevyt versio, jolla
tuoteideaa voi kokeilla edullisesti.
Touch Syncro Sport laite ja ohjelmat, 850:Brainlight Touch Synchro Sport huippukuntoon napin painalluksella
Touch Synchro Sport tarjoaa kymmenen
valo- ja ääniohjelmaa, jotka kattavat
tärkeimmät alueet urheilussa
menestymiseen, kuten kilpailuun
valmistautuminen, itseluottamus ja
itsetunto, lihasmuistikoulutus ja
keskittymiskyvyn parantaminen.

Klikkaa ja tilaa tästä linkistä:
http://www.saunakeskus.fi/verkkokauppa?cat=38&tuote=749

Tuolien sijoitus ja käyttö
BrainLigth 3 D tuoli on hyvä sijoittaa rauhallisseen paikkaan salilla, jotta siinä
rentoutuva voi rauhassa keskittyä ohjelmaan. Monilla saleilla on esim. käytöstä
poistuva solarium, joka voi antaa hyvän tilan tuottavammalle ja kaikkia asiakkaita
palvelevalle brainLight 3D rentoutustuolille. Tuolin yhteydessä on ohjaustorni, josta
asiakas voi aina valita mieleisensä rentoutusohjelman. Kolikkomaksuautomaatti on
ohjaustornin yhteydessä. Tuolin käyttöön ei voi helposti kyllästyä sillä monipuoliset
ohjelmat tekevät siitä jatkuvassakin käytössä erittäin mielenkiintoisen kokemuksen.

Tuolien käyttö uusasiakashankintaan
Kun yrityksen esittelykierros on tehty on tuleva kanta-asiakas hyvä istuttaa tuoliin
kokemaan sen tuoma syvärentoutus ja mieleenpainuva miellyttävä kokemus.
Kerran kokeiltuaan, haluaa 3D tuolia tulla käyttämään jatkossa aina asiakaskäynnin
yhteydessä. Asiakkaan on kokeilun jälkeen helppo päättää valita juuri teidän
yrityksenne omaksi kanta-asiakaspaikakseen.

Brainlight tuolien kehityksen taustatietoa
”Olemme yli 26 vuotta olemme toimineet hyvinvointi- ja terveysmarkkinoilla ja
olemme erikoistuneet kehittämään ja markkinoimaan modernia rentoutumistekniikkaa. Tuotteemme antavat sekä syvän uudistuminen kokemuksen että aktivoivat
fyysisiä ja psyykkistä voimavaroja lyhyessä ajassa.
Nappia painamalla käyttäjät voivat vähentää stressiä, vahvistaa itseluottamusta ja
lisätä luovuutta, helpottaa uuden tiedon omaksumista ja parantaa terveyttään eli
parantaa hyvinvointia ja elämän laatua ilman ponnistuksia.
Lukemattomat asiakkaat todistavat tämän käytännnössä ja tieteelliset tutkimukset ovat
vahvistaneet 3D tuoliemme toimivuuden.”

Tuolin käyttöohjeet asiakkaille
1. Tyhjää taskusi
ja tee olosi tuolissa
mukavaksi

2. Valitse
haluamasi
ohjelma
painamalla
ohjelman
valintanumerot
Tästä voit
lopettaa
ohjelman
käytön
Käytettäessä maksulaatikkoa, maksa ohjelma kolikoilla.

3. Ota kuulokkeet
käyttöösi
Ohjelma voi antaa
ohjeita sen käytöstä

4. Ota visualisointilasit
käyttöösi

5. Silmälaseissa ja
kuulokkeissa on
säätöpyörät, joilla voit
säätää valon ja äänen
voimakkuutta

6. Nauti hyvin
ansaitsemastasi tauosta,
tuolin
hierontavaikutuksista,
äänien tuomasta ilosta ja
valovoimaisesta
kokemuksestasi.

Anna palautetta käyttökokemuksistasi s-postilla
osoitteeseen: seppo@saunakeskus.fi

Tervetuloa Suomen Saunakeskus Oy:n nettisivuille!

www.saunakeskus.fi
Tutki nämä sivut tarkkaan kun
- haluat kysyä tietoja tai tarjousta yli 2.000 infrasaunaa toimittaneelta
asiantuntijalta, jolla yli 10 vuotta kokemusta ja kertynyt tietoa yli 100 saunan
toimituksesta kuntosaleille Suomessa ja Norjassa.
- haluat kiuassaunastasi myös infrapunasaunan
- suunnittelet yhdistelmäsaunaa, jossa kiuas ja infrapunalämpö samassa tilassa
- haluat terveysvaikutteisen infrapunasaunan vakiomitoilla tai erikoismitoilla
- tilaat mieluiten kaikki saunatarvikkeet ja hierontatuolit yhdestä
paikasta
- haluat tutkimustietoa infrasaunomisen terveysvaikutuksista
- kun haluat pikaisen budjettiarvion mitä maksaisi kiuassaunasi varustaminen
kotimaisilla Duetto- infralämmittimillä.
- kun haluat leasing -tarjouksen saunoista tai Brainlight tuotteista
- Kokeile sivustollamme olevia laskureita ja lähetä tarjouspyyntö saman tien.
- Liity postituslistallemme tästä linkistä
http://www.saunakeskus.fi/kuntosalisahkopostilista
Ota saman tien yhteyttä ja pyydä tietoa ja tarjous.
Tehdään yhdessä juuri teidän tarpeisiinne parhaiten sopiva tuotepaketti.

#
Soita heti 040 3123221 tai mailaa seppo@saunakeskus.fi
Syvälämpimin, rennoin terveisin, Saunaseppo, Seppo Metsälä

