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Vi kan nu se tillbaka på några spännande år i gym-
branschen: Vår bransch har aldrig förändrats så  
snabbt eller haft hårdare konkurrens, men det har  
heller aldrig funnits fler möjligheter att positionera sig 
för att nå långsiktig framgång som idag. Nu konkurre-
rar gymmen  med träningsutrustning för hemmet från  
företag som Peloton och Tonal, och  digitala aktörer som  
Apple Fitness+. Samtidigt förväntar sig gymbesökarna 
mer än någonsin en effektiv träningsupplevelse som är 
skräddarsydd för just dem, som anpassar sig till deras 
behov och målsättningar.

Mot bakgrund av dessa förändringar gjorde vi en un-
dersökning tillsammans med marknadsundersöknings-
företaget Pulse där hundratals gymchefer svarade på 
frågor kring hur förändringar och faktorer, som t.ex. 
COVID-19-pandemin, påverkar deras teknikinvesterin-
gar. Detta ledde till några spännande insikter:

Ungefär tre fjärdedelar av alla gymchefer sade att de 
planerar att investera i teknik i sina gym eller hälsoklub-
bar nästa år. Och två tredjedelar sade att fokus ligger 
på att förbättra medlemsupplevelsen med ny teknik. 

Många gymchefer ställs nu inför frågan: Hur kan 
medlemsupplevelsen förbättras när fler och fler 
medlemmar med olika behov samlas på ett och sa 
mma gym? Nu mer än någonsin handlar det om att dig-
italt omvandla kärnprodukten: Träningen på plats och  
gymcommunityt. För att ett gym ska passa alla  
medlemmar måste utrustningen och hela infrastruk-
turen utvecklas. Det är först då som medlemmarna kan 
nå sina personliga träningsmål på ett mer tillförlitligt 
sätt och göra verkliga framsteg. 

Bästa gymchefer, 
tränare och 
medlemmar,
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Det är därför vi fortsätter att arbeta mot vår vision om 
ett helt digitaliserat fitness-ekosystem som kommer 
att förändra träningen så som vi känner den idag för 
alltid. Vi går mot en personligare träning som inte 
bara är smartare och effektivare utan framför allt 
mer individuellt anpassad och rolig. Oavsett tidigare 
kunskaper eller personliga prestationsnivåer. 
Från nybörjare till professionell.

Nu börjar en ny era för EGYM-upplevelsen: 
Med vår omfattande uppdatering av Smart Strength 
kan ännu fler medlemmar dra nytta av smart träning 
med EGYM: Smart Strength erbjuder nu även 
avancerade och erfarna användare en mer personlig 
träningsupplevelse med precis rätt mängd vägled-
ning, motivation och flexibilitet – speciellt utvecklad 
för individens behov.

Med smarta träningspass för riktiga människor.
Från nybörjare till professionell.
Detta är EGYM-upplevelsen.

Med vänliga hälsningar,

Philipp Roesch-Schlanderer, VD EGYM
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Gymmedlemmar vill ha personlig träning som är 
skräddarsydd för dem, träning som visar minsta lilla 
framsteg, som är effektiv och framför allt rolig – oavsett 
hur mycket erfarenhet de har av träning på gym. 

Samtidigt står gymägarna inför utmaningen att tillmötesgå 
medlemmarnas olika behov och förväntningar för att 
klara sig i konkurrensen med andra gym och digitala 
fitnesserbjudanden. Det räcker inte att bara erbjuda 
Netflix på konditionsträningen. 

Sedan vi grundades 2010 har vi haft som mål att göra 
gymmet till en plats som fungerar för alla: gymchefer, 
tränare och medlemmar. För att göra detta har vi utvecklat 
teknik som gör det möjligt för medlemmar på alla 
erfarenhetsnivåer att få en personlig träningsupplevelse 
som är skräddarsydd för deras individuella behov och 
mål, samtidigt som vi gör det möjligt för gymchefer att på 
ett lönsamt sätt genomföra sådana träningserbjudanden.

Vi gjorde detta eftersom vi anser att det inte är de som 
använder våra tekniska lösningar som behöver bli smartare, 
utan tvärtom. Utrustningen och hela infrastrukturen på 
gymmen måste utvecklas så att människor i slutändan 
kan göra verkliga träningsframsteg. 

Smarta lösningar för gymchefer, tränare och medlemmar.
Smart träning anpassad till individen.

Smart träning 
anpassad till 
individen.
Så här fungerar 
digitaliseringen med EGYM.
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Allt från smarta hem till smarta telefoner – tekniken mö-
jliggör allt mer avancerade upplevelser i allt fler delar av 
våra liv. Exempelvis revolutionerar smarta hemträning-
sprogram träningsupplevelsen i det egna hemmet och 
konkurrerar med konventionella gym.

Gymchefer måste möta denna utmaning och återuppfin-
na sig själva digitalt – men bara tekniken i sig innebär 
ingen omvandling. Det handlar snarare om att använda 
digitaliseringens alla möjligheter att förändra träningen 
på gymmet. Medlemmarna förväntar sig trots allt en 
smartare träningsupplevelse på sitt gym. De söker en 
upplevelse som är bättre anpassad till deras behov.

Två tredjedelar av alla gymchefer fokuserar mer på att in-
vestera i teknik för att förbättra kundupplevelsen. Många 
ställer sig dock frågan: Vad gör vi när medlemmar med 
helt olika behov använder våra gym? 

Teknik: En vän 
eller fiende?
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Vilka områden prioriterar du för 
dina teknikinvesteringar?

Två tredjedelar (66 %) fokuserar på att investera i teknik 
för att förbättra medlemsupplevelsen, öka produktiviteten 
eller både och.

Skanna QR-koden 
och ladda ner 

undersökningen.
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För att olika medlemmars behov ska kunna tillgodoses i 
ett gym måste träningspassen anpassas till medlemmarna 
och inte tvärtom. Medlemmarna saknar ofta motivation, 
framgång och träningsglädje – så förr eller senare missly-
ckas de med att nå sina träningsmål och ger upp. 
Misslyckade medlemmar leder i slutändan till misslyckade gym.

Medlemmarnas 
framgång är din 
framgång.

Vad är den viktigaste delen 
av medlemsupplevelsen?

Enligt 70 % av alla gymägare, gymchefer och IT-besluts-
fattare är den viktigaste delen av medlemsupplevelsen 
antingen personlig träning & tjänster eller avdelningen för 
styrka/kondition.
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Genom att kombinera smart träningsutrustning, digitala 
appar, programvara, tjänster och uppkopplad partnerut-
rustning i en öppen plattform gör EGYM Ecosystem det 
möjligt för dina medlemmar att få en personlig träningsup-
plevelse som är skräddarsydd för dem och som ger opti-
mala förutsättningar för att träningen ska lyckas – trots 
medlemmarnas olika behov och erfarenhetsnivåer.

Personlig träning 
med EGYM.

Workout Success

+29%
förbättring av styrketränings-

resultat på 3 månader.

Personalens effektivitet

+48%
ökning av nya 
medlemskap.

Träningsengagemang 

+20%
fler gymbesök av 

EGYM-användare.

Kundlojalitet

+83%
17 % mindre avhopp 

med EGYM-användare.
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Smart träning 
med EGYM.

Träning som är perfekt anpassad till dina medlemmar.

Alla är olika. Detta gäller även när man tränar med EGYM. Nykomlin-
gar kan använda personanpassade träningsprogram som tar hänsyn 
till individuella mål och förmågor och som vägleder dem på ett säk-
ert sätt genom träningen med EGYM Curve redan från början. 
För avancerade medlemmar erbjuder EGYM frihet i allra högsta grad 
och alla de smarta fördelar som konventionell styrketräningsutrust-
ning inte kan erbjuda. EGYM Bar motiverar dina medlemmar att 
uppnå nya rekordprestationer och låter dem träna på sitt eget sätt 
– med hjälp av motiverande animationer och visualiseringar som 
förvandlar varje träningspass till ett nytt personligt rekord.

Framgångar som syns.
Medlemmarna ger ofta upp sin träning eftersom de synliga framgån-
garna kommer sent eller inte alls. Det är därför EGYM mäter även 
minsta lilla förbättring med BioAge som synliggör alla framsteg 
för medlemmarna – långt innan de ser sina träningsframgångar i 
spegeln eller märker av dem själva. Detta skapar verklig motivation 
redan från första träningspasset.
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Ditt gym slutar inte längre vid ytterdörren.
Idag finns träning överallt: På väg till jobbet, under lunchrasten eller 
på kvällen på gymmet. Det är därför EGYM kopplar ihop ditt gym 
med dina medlemmars träning i hemmet och utomhus. Och tack 
vare smarta anslutningar med appar, bärbar teknik, EGYM-produk-
ter och anslutna partnerenheter kan hela träningsresan kartläggas, 
både på och utanför gymmet.

Personanpassad till medlemmar. Anpassad till dig.
På vår öppna plattform kombinerar vi alla produkter i vårt ekosys-
tem på ett smart sätt och anpassar dem till dina medlemmar och ditt 
gymkoncept. På så sätt kan du ta fram ett tränings- och affärskon-
cept tillsammans med oss som kommer att passa dig perfekt.
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Vad vill 
gymbesökare ha?
Ett gym. Olika förväntningar.

Paul vill inte ha vilken träning som helst, utan en 
träning som passar honom perfekt.
“Min träning behöver anpassas till mitt personliga mål 
och min prestationsnivå. Några hantlar här och där 
räcker inte för mig.”

Jasmin söker mer stöd och hjälp.

“Oftast vet jag inte ens varför jag gör övningar och 
om jag gör dem på rätt sätt.”

Clair vill bli motiverad.

“Jag är medveten om att jag måste ta hand om mig 
själv och träna regelbundet, men det är svårt för 
mig att hålla mig till det.”
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Eva vill se resultat.
“Jag tränade på gymmet i flera omgångar, och var-
je gång slutade det med att jag gav upp eftersom 
jag efter några veckor fortfarande inte såg några 
resultat.”

Helen vill ha roligt med sin träning.
“Jag har alltid varit sportig, men jag förknippar inte 
gym med nöje. Om det hade varit roligt att träna på 
gymmet skulle jag ha anmält mig för länge sedan.”

Jazz vill tänja på sina gränser.
“Jag har tränat nästan varje dag i flera år och jag le-
tar alltid efter nya utmaningar, så att jag kan pressa 
mig själv ännu mer.”

Skanna QR-koden 
och titta på videon.
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Ny teknik har skapat bättre och mer spännande upplevelser inom alla områden i livet. 
Varför skulle gymmet vara annorlunda? Ändå har det mesta av utrustningen inte ändrats 
väsentligt på flera årtionden och är lika för alla – oavsett personliga preferenser och 
oavsett om du är nybörjare eller professionell.

Samtidigt har variationen i medlemmarnas behov aldrig varit större: Nykomlingen behöver 
hjälp och vägledning, stamkunden vill ha maximal flexibilitet och individualitet. Men hur 
anpassar du träningen till båda? 

EGYM-upplevelsen ger medlemmarna en konsekvent högkvalitativ och personlig träning-
supplevelse som kan skräddarsys efter varje enskild individ och dess behov. Dessutom 
visas alla framsteg kontinuerligt, vilket gör användarna mer motiverade. 

För alla.
Från nybörjare till professionell. 

Smart träning.
För dig. 
Och dina medlemmar.
EGYM-upplevelsen.
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Skanna QR-koden 
och titta på videon.
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Olika träningsmål kräver olika övningar. Smarta träningslägen och program hjälper 
dina medlemmar att nå sina individuella träningsmål på ett mer tillförlitligt sätt.

Personanpassning 
på riktigt
För smartare träning.
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Träningsplanering.
Beroende på vilket läge som ställts in konfigureras 
tränings parametrar såsom vikt, antal repeteringar 
eller träningsvaraktighet automatiskt och kan sparas 
och förinställas individuellt.

Träningsmetoder.
Avancerade träningsmetoder med innovativa vikt-
profiler under varje träningsmoment ger effektivare 
och mer ändamålsenlig träning.

Träningslägen.
Olika träningslägen för nybörjare och professionella 
erbjuder alltid rätt mängd vägledning, motivation och 
frihet, skräddarsydd för personliga prestationsnivåer 
och användargrupper.

Live feedback.
Två olika användargränssnitt som är anpassade till 
olika erfarenhetsnivåer och motiverar medlemmarna 
att antingen prestera optimalt eller utföra övningen 
korrekt.

Träningsvikt.
Automatisk beräkning och rekommendation 
av träningsvikt baserat på regelbundna 
mätningar av maximal styrka.

Nyckeln till en personlig träningsupplevelse inklusive 
automatisk maskininställning och automatisk spårn-
ing av all träningsdata. 

EGYM-id.
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Med vår smarta live feedback på Smart Strength och Smart Cardio kan medlemmar-
na optimera och övervaka sin egen träning i realtid. Nybörjare kan lära sig att utföra 
övningarna på rätt sätt, medan avancerade användare kan optimera sin träningsrutin 
ytterligare. Och med lekfulla visualiseringar på skärmen gör EGYM varje tränings-
pass roligare.

Riktig 
vägledning.
Smart live feedback.
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Korrekt utförande av rörelser med EGYM Curve.
Tack vare EGYM Curve får nybörjare en säker vägled-
ning genom varje träningspass och har roligare när 
de tränar tack vare motiverande spelinslag – redan 
från första träningen. EGYM Curve visar rätt rörelse 
och hastighet. Spelinslag, som att samla poäng på 
Curve, ger förbättrad rörelsekontroll och motiverar 
användarna att utföra övningen korrekt. 

EGYM Curve gör träningen säker och – tack vare 
korrekt utförande av övningarna – snabbare fram-
steg i träningen är nästan garanterat, oberoende av 
förkunskaper. 

Smart Flex.
Smart Flex-maskinernas lysdioder ger optimala tider 
för träning och paus, ljus- och vibrationssignaler 
skapar en korrekt och målinriktad muskelträning.

Smart Cardio användargränssnitt.
Smart Cardio inspirerar dina medlemmar och tränare 
med ett intuitivt användargränssnitt, precis som våra 
Smart Strength-maskiner.

Med EGYM Bar blir varje 
träningspass ett personbästa.

För avancerade och erfarna användare har vi utveck-
lat en helt ny träningsupplevelse på Smart Strength 
som kombinerar effektiva övningar med ett otroligt 
motiverande användargränssnitt.

Under ett träningspass visualiseras tidigare presta-
tioner så att tränarna kan tävla mot sig själva. 
Och med hjälp av motiverande animationer och vis-
ualiseringar blir varje set ett personligt rekord! Tack 
vare exakta och justerbara vikter har det aldrig varit 
lättare att göra framsteg.

NYHET
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Framsteg motiverar och ökar sannolikheten att lyckas på lång sikt med sin träning. 
EGYM fokuserar på tre centrala delar så att alla medlemmar kan se minsta lilla för-
bättring och sträva efter allt bättre resultat.

Verklig 
motivation.
Smarta visualiseringar av framsteg 
och konkurrens på riktigt.
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Ranking och utmaningar.
Tidsbegränsade utmaningar baserade på aktivitet-
spoäng och träningspassenheter samt ett internt 
rankningssystem för gymmet sporrar den personliga 
ambitionen.

EGYM BioAge.
Vår omfattande konditions- och hälsoindikator, som 
innefattar styrka, flexibilitet, kondition och ämne-
somsättning, är en representation av träningsframsteg 
och ger en direkt jämförelse mot verklig ålder och per-
sonlig konditionsnivå.

Aktivitetspoäng och nivåer.
Medlemmarnas träningspass registreras och aktivitet-
en visas i form av aktivitetspoäng och nivåer; ett roligt 
koncept som belönar varje aktivitet och bidrar till att 
göra träning till en vana.



EGYM mäter automatiskt framstegen med jämna mellanrum. Input från alla som trä-
nar, resultat från automatiska prestationstester på EGYM Workouts-produkter och 
mätningar med vågarna från våra samarbetspartners ger en exakt och omfattande 
översikt över alla träningsframsteg. EGYM använder BioAge för att göra mätdata 
lätta att förstå för medlemmar. Olika dimensioner av fysisk hälsa sammanfattas i ett 
enkelt tal.

Verklig framgång.
Komplexa tester och mätningar har drastiskt förenklats.
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BioAge Flexibilitet.
Flexibility Value motsvarar en användares totala flex-
ibilitet jämfört med sin åldersgrupp. Det innehåller en 
detaljerad översikt över flexibiliteten hos specifika 
muskelgrupper och visar också om det finns några 
obalanser i medlemmens flexibilitet. Med EGYM Fit-
ness Hub kan medlemmarna mäta sina framsteg i sty-
rketräningen med Smart Flex och därmed identifiera 
obalanser som kan korrigeras med riktade övningar.

BioAge Strength.
Styrkevärdet relaterar användarens kroppsvikt 
till dennes styrka. Regelbundna mätningar av 
maxstyrka på Smart Strength ligger till grund för 
denna mätning. Dessutom används styrketester för 
att beräkna den optimala vikten på varje maskin och 
för att kontinuerligt anpassa den till de uppnådda 
träningsframgångarna.

BioAge Cardio.
Cardio Value (kardiovaskulärt värde) kombinerar 
hjärtfrekvens i vila, blodtryck och VO2max och sam-
las in från Smart Cardio-data samt ansluten bärbar 
teknik och spårare. Cardio Value ger en översikt över 
kardiovaskulär kapacitet, prestation och hälsa. Part-
nerenheter med EGYM Smart Cardio beräknar också 
automatiskt individuella konditionsprogram genom 
regelbundna intervalltester av konditionen.

BioAge Metabolism.
Värdet för ämnesomsättningen ger ytterligare en 
inblick i hälsotillståndet genom att relatera vikt, 
kroppsfett och längd. Den beräknas med hjälp av 
BMI (Body Mass Index), kroppsbyggnad och mid-
je-till-höft-förhållandet. Kroppsanalyser utförs via 
EGYM Fitness Hub och anslutna vågar från samar-
betspartners. Resultaten registreras i EGYM Cloud 
och kan ses av tränare och medlemmar via EGYM 
Apps eller EGYM Fitness Hub.
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Människor vill ha kul när de tränar – och om de kan se resultat de vill uppnå med 
sina egna ögon, desto bättre. EGYM erbjuder medlemmarna en rad funktioner som 
hjälper dem att nå sina mål på ett effektivare sätt, vilket gör det snabbare och lättare 
att hålla motivationen uppe. 

Smarta community-funktioner som t.ex. ledartavlor eller gymfeed, skapar en känsla 
av gemenskap på gymmet och stärker banden mellan medlemmarna och gymmet.

Kul på riktigt.
Smarta funktioner.
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Gymrankningar.
Ökad motivation genom månatliga tävlingar i insam-
lade aktivitetspoäng gör att det skapas mer gemen-
skap på gymmet.

Spelinslag under träning.
Medlemmarna guidas genom träningen på ett lekfullt 
sätt och motiveras hela tiden av visualiseringar, med-
delanden och insamling av poäng eller bästa resultat.

Gym Feed.
Medlemmarna kan se andra medlemmars träningsak-
tiviteter och applådera eller berömma dem.
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Erfarna tränare vill utmana sig själva till ett nytt rekord varje gång de dyker upp – det 
är just därför vi har utvecklat denna helt nya träningsupplevelse. 
Individual Workout Mode ger avancerade medlemmar fullständig frihet att trä-
na precis som de vill, samtidigt som de får ta del av alla fördelar med våra Smart 
Strength-maskiner, t.ex. avancerade träningsmetoder som ger effektivare träning än 
med konventionella vikter. Individuellt träningsläge är endast tillgängligt på Smart 
Strength i Open Mode.

Verkliga utmaningar.

EGYMs individuella träningsläge ger nu en 
helt ny träningsupplevelse som är skräddarsy-
dd för avancerade och erfarna användare. 

NYHET
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Live feedback: EGYM Bar.
Vår helt nyutvecklade live feedback, som endast 
finns tillgänglig i läget Individual Workout, är särskilt 
anpassad till de mer erfarnas behov och motiverar 
dem att nå längre än sina personbästa.

Utmaningar.
Tidsbestämda utmaningar baserade på aktivitet-
spoäng, incheckningar eller andra mål för träningen 
motiverar medlemmarna att tävla mot andra.

Individuellt träningsläge.
Alla de friheter som konventionell styrketräningsut-
rustning erbjuder och som erfarna medlemmar 
uppskattar, plus alla fördelar med våra Smart 
Strength-maskiner som andra maskiner saknar.

Innovativa träningsmetoder, t.ex. adaptiva.
Tack vare våra avancerade träningsmetoder – smarta 
vikter i kombination med idrottsvetenskapliga rön – 
blir även professionella tränare starkare snabbare än 
med vanliga vikter.

BioAge Strength.
Relaterar medlemmarnas kroppsvikt till deras 
styrka. Baseras på de styrketester som utförts på 
Smart Strength, och gör framstegen mer intuitivt 
begripliga.
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EGYM Ecosystem.
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EGYM-innovationer.

Återkommande 
styrketest.

2013

Helt automatisk 
träningsperiodisering.

Första EGYM Trainer App.

2014

Spelinslag på 
träningsskärmen.

2015

En verklig 
medlemsapp.

2016

Smart Flex / 
Metabolic Fit /
HIBB.

2017



Smart Cardio.
(“Smart Start”)

2018

En ny generation 
Smart Strength. 
(“Syn”)

2019

Immunity Boost/
appen Branded Member.

Den nya appen 
EGYM Trainer.

2020

Fitness Hub

2021

Open Mode på 
Smart Strength.

2022
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En plattform: 
Din upplevelse.
EGYM Ecosystem är vår öppna plattform 
för smarta träningsupplevelser.

EGYM Ecosystem är grunden för din EGYM-upplevelse. 
Den kombinerar smart träningsutrustning, digitala appar, 
programvara, tjänster och produkter från fler än 100 av våra 
anslutna partners på en öppen plattform.

Vår plattform bygger upp hela träningsresan på och utan-
för gymmet och ger medlemmar med olika behov en smi-
dig träningsupplevelse som motiverar och skapar optimala 
förutsättningar för att träningen ska lyckas – för alla, från 
nybörjare till professionella.

Utveckla en personlig träningsupplevelse för alla dina med-
lemmar – lönsamt genomförd, baserad på ditt gym och ditt 
affärskoncept.
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Skanna QR-koden 
om du vill veta mer.
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EGYM BioAge synliggör dina medlemmars träningsresultat innan fysiska 
förändringar märks och ger dina kunder en helhetsöversikt över hälsa 
och kondition som visualiserar framstegen under hela träningsresan på 
ett roligt och enkelt sätt.

• Hjälper till att motivera dina medlemmar genom att synliggöra framsteg. 

• Förbättrar medlemsvården genom konkreta insikter som baseras på verklig mät-
data från bland annat EGYM Smart Strength, Smart Cardio, flexibilitetstester på 
Fitness Hub eller kroppsanalyser. 

• Säkerställer att ditt gym rekommenderas oftare tack vare nöjda medlemmar.

EGYM BioAge kan när som helst ses av dina tränare på EGYM Trainer 
App, av medlemmar utanför gymmet via Branded Member App eller di-
rekt på träningsytan på Fitness Hub. Visualiseringen motiverar medlem-
marna på lång sikt.

Alla avläsningar synkroniseras automatiskt genom mätningar till Smart 
Strength, Fitness Hub, Smart Cardio eller kompatibla kroppsanalysvågar 
från ledande tillverkare. Alternativt kan mätningar läggas till manuellt via 
EGYM Trainer App eller Branded Member App.

Framgångar som syns.

Med BioAge-historiken kan man fördjupa sig i de uppmätta värdena på Fitness Hub, 
Trainer App eller Branded Member App och följa träningsframgångar över längre tids-
perioder vilket leder till mer faktabaserade insikter.

EGYM BioAge.

För dig som älskar detaljer:

EGYM BioAge

Styrka
Överkroppen
Mitten av kroppen
Underkroppen

Flexibilitet
Flexibilitetstest

Hjärta
RHR
Blodtryck
VO2Max

Metabolism
BMI
Kroppsanalys
WHR
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EGYM Workouts erbjuder medlemmar smart träningsutrustning för styrka och 
rörlighet samt kompatibla konditionsmaskiner från marknadsledande märken. 
EGYM Workouts erbjuder en personlig träningsupplevelse som är skräddarsydd för 
dina medlemmars individuella behov. Från nybörjare till professionell. En särskild up-
plevelse för alla. Gläd dina medlemmar med en personlig träningsupplevelse som är 
skräddarsydd för deras erfarenhetsnivå. Med precis rätt mängd användarvägledning, 
motivation och flexibilitet.

Från smart introduktion med EGYM Fitness Hub till smart styrketräning med EGYM 
Smart Strength, smart rörlighetsträning med EGYM Smart Flex och smart kondition-
sträning med EGYM Smart Cardio – EGYM Workouts inspirerar med en smidig, up-
pkopplad träningsupplevelse och motiverar medlemmarna att nå sina träningsmål.

Smart träning anpassad 
till individen.
EGYM Workouts.
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EGYM Smart Flex.

EGYM Smart Flex ger dina medlemmar den första 
smarta träningsupplevelsen när de tränar rörlighet 
och flexibilitet: Smart Flex anpassar sig automatiskt 
till varje medlem och har perfekta belastnings- och 
vilotider tack vare ljus- och vibrationssignaler för ko-
rrekt och målinriktad träning för muskellängden.

EGYM Fitness Hub.
EGYM Fitness Hub är centrum för ditt uppkopplade 
gym.
Fitness Hub stöder tränare och hjälper medlemmar-
na att hålla sig motiverade med intuitiva mätningar 
och lättförståeliga visualiseringar av framsteg. Intui-
tiv inlärning, optimalt stöd till medlemmarna och mo-
tivation som varar – allt direkt i ditt gym.

EGYM Smart Strength Open Mode. 
Nu även för professionella och hela ditt gym.
Med Open Mode öppnar EGYM Smart Strength en 
ny era av personliga träningsupplevelser för alla di-
na medlemmar, och kombinerar effektivare träning 
med en mer personlig och motiverande användarup-
plevelse – för alla, från nybörjare till professionella. 
Medlemmar utan EGYM-id kan träna i Guest Mode, 
precis som de gör med traditionell utrustning – utan 
armband eller kort. Detta innebär att EGYM Smart 
Strength för första gången kan användas på hela 
gymmet.

EGYM Smart Cardio.
EGYM Smart Cardio gör dina medlemmars kondition-
sträning smart med en enda handrörelse. Därmed 
kan dina medlemmar ta del av EGYM-upplevelsen på 
alla anslutna konditionsmaskiner.
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EGYM Digital kopplar samman alla träningsframgångar utanför gymmet och möjlig-
gör en helt integrerad träningsupplevelse. EGYM erbjuder en rad digitala lösningar, 
till exempel EGYM Trainer App eller din egen gymapp, samt gränssnitt för appar och 
bärbar teknik som dina medlemmar använder utanför gymmet.

Detta är särskilt viktigt i en tid då vår vardag i nästan alla avseenden präglas av 
nya digitala verktyg, och både medlemmar och tränare förväntar sig detsamma av 
sitt gym. Medlemmarna vill kunna spåra och utvärdera alla träningsaktiviteter och 
resultat på ett och samma ställe och automatiskt erhålla, analysera och utvärdera 
personliga träningsrekommendationer och personliga resultat. 

Tränarna å andra sidan förväntar sig moderna verktyg som gör det möjligt för dem att 
ge bättre service till kunderna och marknadsföra sina tjänster mer effektivt.

Smarta verktyg 
för verklig medlemsvård.
EGYM Digital.
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Professionella tjänster.
För företagskunder eller gym med behov av en skräd-
darsydd mobilapp har vi teamet EGYM Professional 
Services. De kan hjälpa dig att analysera verksam-
hetens digitala utmaningar och stärka ditt varumärke 
med en ännu mer personlig applösning, även genom 
att utveckla specialanpassade funktioner.

Mobile Packs.
EGYM Mobile Packs innehåller olika kombinationer 
av EGYM-appar som är särskilt anpassade till dina 
individuella behov och ditt gym.

EGYM Trainer App.
Uppkopplad. Intuitiv. Stödjande. Med EGYM Trainer 
App kan du nu hantera och organisera träningspass 
ännu enklare. Detta ger också tränarna mer tid att 
personligen stödja varje medlem.

EGYM:s Branded Member App. 
Ditt gym. Ditt varumärke. Din design. EGYM Branded 
Member App tillhandahåller automatiserade och dig-
itala processer som kommer att få ditt varumärke att 
lysa och göra medlemmarna till fans.



EGYM Cloud är den centrala plattformen som dokumenterar och lagrar alla träning-
saktiviteter. Allt från EGYM-produkter och partnerutrustning till dina medlemmars 
appar och bärbara teknik. Det skapar en komplett uppkopplad träningsupplevelse 
för alla.

EGYM Cloud är själva grunden för EGYM Ecosystem. Allt från EGYM Smart Strength- 
eller Smart Flex-maskinerna till anslutna partnerenheter för kondition samt manage-
ment-programvara; allt i gymmet ansluts sömlöst via EGYM Cloud. 

De personliga tränarna får stöd i sin tränarkompetens genom omfattande data och 
arbetsprocesserna går smidigare för gymchefen.

Eftersom det är en öppen plattform kan alla tillverkare av träningsutrustning och 
programvara ansluta till EGYM Cloud. Fler än 100 partners över hela världen är redan 
anslutna.

Smart nätverk 
för en verkligt integrerad 
träningsupplevelse.
EGYM Cloud.



Management-programvara.
Via gränssnittet till management-programvaran för 
gymmet kan bland annat alla medlemsprofiler skapas 
automatiskt i EGYM Trainer App och EGYM+ kan 
slås på eller stängas av.

Styrketräningsutrustning.
Medlemmarna kan logga in med sitt EGYM-id via RFID 
på all ansluten styrkeutrustning och alla träningspass 
dokumenteras på EGYM Cloud och EGYM-apparna.

Konditionsträningsutrustning.
Medlemmarna kan logga in med sitt EGYM-id via 
RFID på alla partnerenheter i nätverket. Detta in-
nebär att all träning dokumenteras i EGYM Cloud och 
EGYM-apparna. Smart Cardio-kompatibla enheter 
ger dina medlemmar hela EGYM-upplevelsen, inklu-
sive prestationstester, träningsmål, spelmoment och 
mycket mer.

Kroppsanalys.
Resultaten av kroppsanalysen från kompatibla part-
nerenheter registreras i EGYM Cloud och kan enkelt 
ses av tränare och medlemmar via EGYM Apps eller 
EGYM Fitness Hub.

Appar och bärbar teknik.
Alla dina medlemmars träningsdata registreras och 
inkluderas i träningsplaneringen – både när de är på 
gymmet och när de är på språng.

Skanna QR-koden 
om du vill veta mer.
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Smarta tjänster 
för verklig gymframgång.

Vinna över nya medlemmar, planering, finansiering – vad 
det än är erbjuder vi dig omfattande tjänster som hjälper 
dig att planera, driva, marknadsföra och förvalta ditt gym 
på bästa sätt, samt inte minst att vinna över och behålla nya 
kundgrupper.

EGYM Business.

Marknadsföringstjänster.

På EGYM Marketing Portal kan du få tillgång 
till helt licensierat marknadsföringsmaterial 
för att göra potentiella kunder till medlemmar 
och medlemmar till fans.

Finansiella tjänster.

Upptäck våra attraktiva leasing- och finan-
sieringserbjudanden för smarta investeringar 
i ditt gyms framtid.

Kundframgång.

Vår service för din individuella lösning. Från 
det första strategimötet till det konkreta 
genomförandet av din personliga EGYM-up-
plevelse på gymmet.
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EGYM är den ledande 
plattformen för 
gymchefer över 
hela världen.

> 9000

> 9000 gym använder Branded Member App 
och EGYM Trainer App.

> 2000

> 2000 fitness- och hälsoklubbar över hela 
världen använder EGYM Smart Strength- 
och Smart Flex-produkter.

> 13 Million

> 13 miljoner EGYM-användare är 
registrerade över hela världen.
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För att säkerställa att ditt EGYM-paket ger de resultat 
du vill ha och ökar ditt gyms lönsamhet hjälper vi dig 
och din personal att ge era medlemmar bästa möjliga 
träningsupplevelse.

Våra konceptkonsulter hjälper dig att hitta den perfekta 
lösningen för just ditt gym eller hälsoklubb och de ger 
även stöd när det gäller dina personliga mål och dis-
kuterar de viktigaste nyckeltalen under ett inledande 
strategimöte. 

Sedan skräddarsyr vi din lösning så att den passar perfe-
kt till just dina behov. Detta garanterar att varje EGYM-
lösning alltid är anpassad till ditt gym och dina individu-
ella krav.

Anpassad till 
ditt gym.
Smarta lösningar för gymchefer.

Dina behov EGYM 
Solution

Utbildning 
av tränare

Medlemmarnas 
förtroende, 

engagemang 
och lojalitet
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Strategimöte.
Definiera mål och en plan för ditt teams 
personliga tränare.

Träning på jobbet.
Grundläggande utbildning för ditt gyms 
huvudteam.

Master Classes.
Våra master classes gör det möjligt för dig och 
dina tränare att hålla egna presentationer för 
slutanvändare om EGYM.



Fitness 
Hub
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Beröringsfria introduktioner på rekordtid, intuitiva kroppsanalyser och 
flexibilitetstester samt en begriplig visualisering av träningsframgång via BioAge: 
EGYM Fitness Hub uppfyller tre av de mest angelägna kundbehoven med en enda 
maskin och tar medlemsvård till en helt ny nivå. Den gör det möjligt att verkligen 
fokusera på medlemmarna och inte på maskinerna. 

• Effektiv och kontaktlös inpassering med automatisk 
inställning av alla EGYM-maskiner.

• Första mätning av flexibilitet, inklusive upptäckt av felaktiga rörelser.
• Ytterligare smarta tester och mätningar som användaren utför själv. 
• Lättförståelig visualisering av framstegen tack vare BioAge.
• Kompatibel med kroppsanalysvågar från ledande tillverkare.
• Integreras sömlöst i EGYM Ecosystem.

Centrum av ditt 
uppkopplade gym.
EGYM Fitness Hub.



Skanna QR-koden 
om du vill veta mer.



Omfattande kroppsanalys.
Fitness Hub är kompatibel med kroppsanalysvågar 
från ledande tillverkare. Detta gör det enkelt att 
integrera kroppsanalys i gymmet och att kommuni-

cera träningsframgångar till medlemmarna.
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Effektiv och kontaktlös introduktion.
Fitness Hub skannar dina medlemmar och ställer au-
tomatiskt in alla EGYM Smart Strength- och Smart 
Flex-maskiner. Dyk ner i EGYM-upplevelsen på re-
kordtid! Introduktioner med Fitness Hub kan göras av 
medlemmarna själva eller tillsammans med en tränare.

Smarta flexibilitetstest.
Tack vare intuitiv användarvägledning och tillförlitlig 
detektering av felaktiga rörelser kan medlemmarna 
till och med mäta sina framsteg i muskelträning utan 
tränare. Resultaten matas automatiskt in i vår om-
fattande hälsostatistik: EGYM BioAge.

Lättförståelig visualisering av framsteg.
Det är motiverande att bevittna träningsframsteg, 
och därför gör Fitness Hub även de minsta för-
bättringarna synliga – på ett mycket enkelt och 
begripligt vis. Det hjälper medlemmarna att hålla 
motivationen uppe. 





59

Kompatibel med 
kroppsanalysvågar 
från ledande 
tillverkare.
Fitness Hub är kompatibel med kroppsanalysvågar från le-
dande tillverkare. Detta gör integreringen av kroppsanalyser 
på gymmet till en barnlek och gör det lättare att kommuni-
cera träningsframgångar till medlemmarna. Digitaliseringen 
och visualiseringen av mätvärden visar framstegen kontin-
uerligt och motiverar medlemmarna. EGYM BioAge kom-
binerar all mätdata från kroppsanalysvågarna och placerar 
dem i en kontext med andra data, t.ex. styrketesterna på 
Smart Strength-maskinerna. Detta ger medlemmar och 
tränare en heltäckande bild av den aktuella konditionsnivån 
med hjälp av ett enda, lättförståeligt mätvärde. 

Om det behövs kan tränare eller erfarna medlemmar fördju-
pa sig i tidigare framgångar och mätvärden.

Ett urval av våra samarbetspartners:



Som en del av EGYM Ecosystem möjliggör Fitness 
Hub en högkvalitativ och personlig träningsup-
plevelse som helt enkelt fungerar. 

Smarta 
integreringar.
Fitness Hub i EGYM Ecosystem.

Alla Smart Strength- och Smart Flex-maskiner install-
eras på några sekunder.

Framstegen i träningen av muskellängd kan för första 
gången mätas tack vare flexibilitetstester och tilläg-
get av Flexibility Value i EGYM BioAge.

Genom att integrera kroppsanalysvågar från ledande 
tillverkare är det nu också lätt att mäta EGYM BioAg-
es metabolismvärde. 

Test- och mätdata som samlas in via Fitness Hub visas 
också på EGYM Trainer och Branded Member App.

Mätdata från kompatibla vågar från partners och 
annan bärbar teknik och spårare synkroniseras via 
EGYM Cloud, så att Fitness Hub utmärks av holistisk 
tränings- och hälsokommunikation.
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Smarta funktioner 
med verkliga fördelar.
EGYM Fitness Hub.
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Fördelar för gymchefer.

Entusiasm från nya kunder.

Ökad effektivitet och tillfredsställelse hos de anställ-
da eftersom tråkiga, manuella uppgifter övertas.
Ökad medlemslojalitet tack vare förbättrad 
kommunikation om prestationer.

Fördelar för tränare.

Fokus på att stödja gymmedlemmar i stället för på 
rutinuppgifter som inställning av maskiner.
Förmågan att visualisera och tolka komplexa test- 
och mätdata hjälper tränarna att kommunicera 
prestationerna med ett mått som är lätt för medlem-
men att förstå: BioAge.

Fördelar för medlemmar.

Lekfulla tester och mätningar med intuitiv an-
vändarvägledning direkt på skärmen.
Översikt över alla relevanta träningsdata direkt på 
träningsytan.
Med hjälp av BioAge blir det enkelt att känna igen 
framsteg och tolka all data.



Smart 
Strength
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Med Open Mode introducerar EGYM Smart Strength en ny era av personliga träning-
supplevelser för alla dina medlemmar, som kombinerar effektivare träning med en 
personlig, motiverande användarupplevelse – för alla, från nybörjare till professionell. 
Medlemmar utan EGYM-id kan träna i Guest Mode precis som med traditionell ut-
rustning – utan armband eller kort. Detta innebär att EGYM Smart Strength för första 
gången även kan användas på hela gymmet i nya Open Mode.

Smart träning anpassad 
till individen. 
Från nybörjare till 
professionella.
EGYM Smart Strength.

NYHET



Smart träning anpassad 
till individen. 
Från nybörjare till 
professionella.

Skanna QR-koden 
om du vill veta mer.
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Open Mode erbjuder medlemmarna två helt oli-
ka träningslägen med EGYM-id. På så sätt kan 
träningen anpassas till olika användargruppers 
varierande behov och förmågor. Medlemmar med 
olika erfarenhetsnivåer kan dessutom koncentre-
ra sig helt på sig själva, sin träning och sina mål, 
samtidigt som de får precis rätt mängd vägledning, 
motivation och frihet – skräddarsydd för just deras 
personliga prestationsnivå.  

Två träningslägen på en 
styrketräningsmaskin.

Läget Individual Workout ger erfarna medlemmar 
fullständig frihet att träna precis som de vill, ink-
lusive avancerade övningar som drop sets eller 
pyramidövningar. För professionella har vi också 
utvecklat ny, motiverande live feedback. Den mo-
tiverar medlemmarna att lägga EGYM Bar ännu 
högre under varje träningspass. Detta görs genom 
att fokusera på den totala vikten som lyfts och jäm-
föra den med motsvarande set under det senaste 
träningspasset. Animationer och meddelanden 
sporrar samtidigt medlemmarna att uppnå nya re-
kordprestationer för varje set.

Individuellt träningsläge: 
För avancerade och 
professionella medlemmar.

68
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Personliga träningsupplevelser för olika användargrupper 
och erfarenhetsnivåer, alla på samma träningsyta: Med 
EGYM Smart Strength kan dina medlemmars träningspro-
gram anpassas till deras individuella behov, vilket ger inspi-
ration med unika användarupplevelser skräddarsydda för 
varje medlem. 

Så personanpassar 
Smart Strength 
styrketräningspasset.

* endast tillgänglig med EGYM+

EGYM-id Tillgänglig Inte tillgänglig

Erfarenhetsnivå Nybörjare Professionell Varje nivå

Träningsläge EGYM Curve Individuell Gäst (ny)

Live feedback EGYM Curve EGYM Bar EGYM Bar (ny)

Träningsplanering Personliga 
träningsprogram* 
(mer på sida 88)

Egen rutin 
(mer på sida 85)

-

Träningsmetod Vanlig, negativ, adaptiv*, isokinetisk*, explosiv* Vanlig

Träningsvikt Automatisk rekommendation baserad på mätning av maximal styrka

Ny

Ny

Ny

Ny

Ny Ny
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Träningsmetoder.
Avancerade träningsmetoder med innovativa vikt-
profiler under varje repetition leder till effektivare 
träning än med konventionella vikter.

Träningsplanering.
Beroende på vilket läge som ställs in kan tränings 
parametrar som t.ex. träningsvikt, antal repetitioner 
eller träningspassets varaktighet, ställas in automa-
tiskt eller sparas och förinställas individuellt.

Live feedback.
Två olika användargränssnitt för träning, anpassade 
till olika erfarenhetsnivåer, motiverar medlemmarna 
att antingen prestera optimalt (EGYM Bar) eller ut-
föra övningen korrekt (EGYM Curve).

Träningslägen.
Olika träningslägen för nybörjare och professionella 
erbjuder alltid rätt mängd vägledning, motivation och 
frihet, anpassad till den personliga prestationsnivån 
och olika användargrupper.

EGYM-id.
Nyckeln till dina medlemmars personliga träning-
supplevelse, möjliggör automatisk maskininställning 
och automatisk spårning av alla träningsdata. Med 
EGYM-id kan du generera intäkter genom alla för-
delar med Smart Strength-maskiner som går långt 
utöver vanlig styrketräningsutrustning.

Träningsvikt.
Automatisk beräkning och rekommendation 
av träningsvikten baserat på regelbundna 
mätningar av maximal styrka.
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Träna smartare.
Bli starkare snabbare.

Våra avancerade träningsmetoder gör det möjligt att ställa in helt nya 
träningsstimuli så att man får en mer personanpassad och effektiv träning 
än med konventionella vikter. För nybörjare kan man skapa riktade träning-
sprogram, medan mer erfarna stimuleras att lyckas bättre och få mer varia-
tion i sin träning.

Smart Weights med inbyggd idrottsvetenskap.
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Vanlig
Konstant motstånd som liknar klassisk styrketräning.
Tillgänglig i EGYM Guest Mode.

För nybörjare

För nybörjare

För professionella

För professionella

Negativ
Motståndet i excentriska kontraktioner är högre än i koncentriska kontraktioner.
Tillgänglig med EGYM-id.

Översikt över 
träningsmetoder.
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För nybörjare

För nybörjare

För nybörjare

För professionella

För professionella

För professionella

Adaptiv
Motståndet minskar under träningen beroende på den återstående kraften.
Endast tillgänglig med EGYM+.

Isokinetisk
Motståndet beror på användarens tryck.
Endast tillgänglig med EGYM+.

Explosiv
Den konstanta vikten ska accelerera maximalt.
Endast tillgänglig med EGYM+.





Smarta funktioner 
för verklig 
företagsframgång.
Medlemmarnas framgång och gymmets framgång är nära 
sammanbundna. Därför erbjuder våra Smart Strength-
maskiner inte bara personliga träningsupplevelser för olika 
användargrupper, allt från nybörjare till professionella, utan 
även smarta alternativ som gör att gymchefer kan använda 
dem på det mest lönsamma sättet för deras verksamhet: 
Framför allt via tillgång till alla fördelar med Smart 
Strength-maskiner utöver funktionerna hos konventionell 
styrketräningsutrustning med EGYM-id, samt de utökade 
träningsalternativen med EGYM+.



Inget EGYM-id? 
Inga problem.

EGYM Guest Mode.

Även medlemmar utan EGYM-id kan nu träna på Smart 
Strength lika enkelt som på den vanliga utrustningen. 
Detta gör det möjligt att för första gången använda Smart 
Strength i hela gymmet. 

I Guest Mode kan medlemmarna endast träna med den 
vanliga träningsmetoden och med EGYM Bar som live 
feedback. Samtidigt får de en god uppfattning om alla för-
delar med att träna med ett EGYM-id.

Det betyder att du med Guest Mode kan få ut ännu mer av 
ditt gym, rikta dig till användare med olika erfarenhetsniv-
åer och skapa fler möjligheter till merförsäljning till befintli-
ga medlemmar.

NYHET



79

Nyckeln till din personliga 
träningsupplevelse.
Inkluderar automatisk maskininställning och au-
tomatisk spårning av all träningsdata. För 
gymägarna gör EGYM-id det möjligt att tjäna pen-
gar på alla fördelar med Smart Strength-maskiner 
som går utöver funktionerna i konventionell styr-
keträningsutrustning. Med EGYM-id får du även 
tillgång till det negativa träningsprogrammet och 
basic träningsprogrammet för nybörjare. Det in-
nebär att medlemmar med EGYM-id också får en 
uppfattning om alla ytterligare möjligheter med 
EGYM+: Ytterligare träningsmetoder och program.

EGYM-id.

Ett plus för träningen: Effektivare, mer intuitiv.

Med EGYM+ kan medlemmar med EGYM-id ta 
träningsupplevelsen till en helt ny nivå: Våra 
avancerade träningsmetoder går utöver vanlig 
och negativ träning för både nybörjare och pro-
fessionella. I Auto Mode får de också tillgång till 
riktade träningsprogram som till exempel Immuni-
ty Boost och Muscle Building.

EGYM+ kan slås på och stängas av för enskilda 
medlemmar via EGYM Trainer App eller en kom-
patibel management-programvara för gymmet. 
Du kan själv bestämma hur du vill integrera 
EGYM+ i dina medlemskapstyper: För alla med-
lemmar, tillsammans med användningen av EGYM 
Smart Strength-utrustningen via EGYM-id, eller 
utöver EGYM-id i ett separat medlemskap om du 
vill uppnå mer precis intäktsgenerering på ditt 
gym.

EGYM+.
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Smart Strength erbjuder all den frihet som konventionell styrkeutrust-
ning har och som erfarna medlemmar uppskattar. Utöver detta har Smart 
Strength-maskiner fler fördelar som avancerade medlemmar vill ha och 
som andra maskiner inte kan erbjuda.

 Individuell träning för professionella.

NYHET

Maximal frihet. 
Ännu effektivare 
träningspass.
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För professionella har vi utvecklat en helt ny träning-
supplevelse som kombinerar effektivare träning med 
ett otroligt motiverande användargränssnitt: Den totala 
vikten som lyfts i det aktuella setet visas live och jäm-
förs mot prestationen under det senaste träningspasset, 
vilket motiverar medlemmarna att fortsätta höja sina per-
sonbästa. Det innebär att även avancerade medlemmar 
uppmuntras att göra nya framsteg.

Våra avancerade träningsmetoder hjälper till och med 
professionella  att bli starkare snabbare  än vad de kan 
bli med traditionella vikter. De kombinerar smartare vik-
ter med inbyggd idrottsvetenskap och tack vare tränin-
gens exakta viktjustering har det aldrig varit enklare att 
ständigt göra nya framsteg.

Med Individual Workout Mode får professionella dessu-
tom för första gången tillgång till de intelligenta moti-
vationsfunktionerna i EGYM Ecosystem. På så sätt kan 
de följa sina framsteg och framgångar när som helst på 
gymgolvet och var som helst utanför gymmet, eftersom 
alla träningspass och styrketester automatiskt spåras när 
man tränar med Smart Strength. Datan kan ses direkt på 
träningsgolvet via Fitness Hub eller om du är på språng 
via Branded Member App. 

Det innebär att de mer avancerade bland dina med-
lemmar förblir ständigt motiverade och samlar all sina 
träningsdata, inklusive data från andra appar och bärbar 
teknik, på ett och samma ställe.

Individuellt 
träningsläge.
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Att tänja på 
sin gränser.

EGYM Bar är vår splitternya live feedback som är sär-
skilt anpassad för professionellas behov. Den ger erfar-
na medlemmar full frihet utan förinställda rörelser eller 
spänningstider.

Samtidigt uppmuntrar den till topprestationer eftersom 
den smarta live feedbacken visar hur mycket vikt som 
lyfts i det aktuella setet jämfört med under det senaste 
träningspasset. Interaktiva animationer och meddeland-
en uppmuntrar medlemmarna att göra det där lilla extra. 
På så sätt blir varje set ett personligt rekord! Viktföränd-
ringarna i våra smarta träningsmetoder visualiseras tyd-
ligt under träningen i EGYM.

Nyhet:  Live feedback för professionella.
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Smarta träningsrutiner.

Till skillnad från det Auto Workout-läget ger Individual Mode 
medlemmarna alla möjligheter att fritt utforma sina egna 
träningspass. Repetitioner, vikter eller träningsmetoder 
kan enkelt justeras och sparas per pass. Även avancerade 
rutiner, som pyramidövningar eller drop sets, sparas au-
tomatiskt och förinställs. 

Träna på det 
sätt du vill.
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Smart Strength ger nybörjare maximalt stöd vid varje set och varje enskild repetition. 
Välj helt enkelt ett mål och starta träningen: I Auto Mode väljer dina medlemmar helt 
enkelt ett träningsprogram, t.ex. Immunity Boost eller Muscle Building, och sedan 
guidas de av våra smarta program och får varierad, effektiv träningsstimuli, inklusive 
automatisk periodisering av våra träningsmetoder. 

Smart feedback i realtid hjälper användaren att utföra övningarna på rätt sätt: EGYM 
Curve guidar nybörjare genom deras träningspass på ett lekfullt sätt. Introduktionen 
till styrketräningen är enkel, säker och lättförståelig. 

Den perfekta starten 
för nybörjare.
Guidad, målinriktad träning.
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Automatiskt träningsläge.

De automatiskt periodiserade träningsprogrammen i EGYM 
Smart Strength-maskinerna anpassar träningen efter 
användaren och deras personliga träningsmål. På så sätt 
kan dina medlemmar träna så effektivt som möjligt redan 
från första träningspasset.

De intelligenta träningsprogrammen guidar medlemmarna 
mot det valda målet med varierande och effektiva stimuli 
under träningspasset. 

Det intelligenta träningsprogrammet justerar automatiskt 
vikter, repetitioner och träningsmetoder för varje 
träningspass och utför regelbundna styrketester för att 
säkerställa en optimal träningsvikt hela tiden. 

Personliga mål kräver 
personanpassad träning.
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Athletic

Förbättrade prestationer genom att 
träna snabbhet, styrka och uthållighet.

• Stabilitet – negativ 12 repetitioner.

• Styrka – explosiv 2 x 6 repetitioner.

• Muskeltillväxt – isokinetisk 3 x 5 repetitioner.

• Styrka – explosiv 2 x 6 repetitioner.

Muskeluppbyggnad

Högintensiv muskelträning 
med låga rörelsehastigheter 
för maximal muskeltillväxt.

• Stabilitet – negativ 12 repetitioner.

• Muskeltillväxt – adaptiv 10 repetitioner.

• Styrka – isokinetisk 2x8 repetitioner.

• Muskeltillväxt – adaptiv 10 repetitioner.

Allmän kondition

Variabel träningsstimulans som hjälper 
att bibehålla styrka och fysisk vitalitet.

• Uthållighet – vanlig 22 repetitioner.

• Muskeltillväxt – adaptiv 18 repetitioner.

• Stabilitet – negativ 14 repetitioner.

• Styrka – explosiv 2 x 6 repetitioner.

Viktminskning

Högintensiv styrketräning med konstant 
förhöjd puls och förlängd träningstid.

• Uthållighet – vanlig 30 repetitioner.

• Fettförbränning – isokinetisk 21 repetitioner.

• Muskeltillväxt – adaptiv 15 repetitioner.

• Fettförbränning – isokinetisk 21 repetitioner.

Slimma din kropp

Träning av uthållighet och hypertrofi 
som bränner fett och formar kroppen.

• Kroppsformning – negativ 30 repetitioner.

• Fettförbränning – isokinetisk 23 repetitioner.

• Muskeltillväxt – adaptiv 12 repetitioner.

• Fettförbränning – isokinetisk 23 repetitioner.

Rehab Fit

Skonsam rehabiliteringsträning vid 
fysiska sjukdomar eller skador.

• Mobilisering – isokinetisk 15 repetitioner.

• Aktivering – isokinetisk 15 repetitioner.

• Styrkeinitiering – negativ 20 repetitioner.

• Full funktion – vanlig 20 repetitioner.

Metabolic Fit

Gradvis intensifiering av styrke- 
och uthållighetsträning i syfte att 
reglera blodsockret, särskilt för 
patienter med diabetes typ 2. 

• Aktivering – negativ 20 repetitioner.

• Metabolism – regelbunden 22 repetitioner.

• Fettförbränning – negativ 25 repetitioner.

• Muskeltillväxt – regelbunden 2x10 repetitioner.

Immunity Boost

Intensitets- och framstegsstyrda 
övningar som ökar ditt immunförsvar.

• Komma igång – vanlig 3 x 5 repetitioner.

• Höj volymen – vanlig 3 x 5 repetitioner.

• Högintensitiv – negativ 2 x 8 repetitioner.

• Höjdpunkt – negativ 2 x 9 repetitioner.
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Korrekt och säkert 
utförande av övningar.
Smart användarvägledning 
med EGYM Curve.

EGYM Curve gör det möjligt för nybörjare att utföra övningar 
på rätt sätt. Förhandsgranskningen av kurvan hjälper med-
lemmarna att förutse rätt rörelse och optimal rörelseomfång 
och tid, samt ger dem live feedback under varje repetition. 
Spelinslag, t.ex. att samla mynt längs kurvan, hjälper an-
vändarna att hålla sig motiverade under ansträngande 
träningspass. På så sätt kan nybörjare få mer självförtro-
ende och självkänsla.
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Genom regelbundna mätningar av maxstyrka beräknas den 
optimala träningsvikten automatiskt för varje maskin och an-
passas kontinuerligt till uppnådda träningsframsteg – därig-
enom skapas ständigt nya träningsimpulser så att man inte 
hamnar på en träningsplatå.

Automatisk 
periodisering.
Träningsparametrar, såsom träningsmetod, träningsvikt, an-
tal repetitioner eller träningstid, anpassas automatiskt efter 
respektive användare. Beroende på programmet kan olika 
metoder kombineras automatiskt och tillämpas i turordning. 

Det innebär att dina medlemmar kan utnyttja sin potential 
på bästa sätt och göra olika prioriteringar som till exempel:

Regelbundna tester 
av maximal styrka.

Styrka Volym uppAktivering

Mobilisering Slimma din kroppKomma igång

StabilitetStigande intensitet

Höjdpunkt MetabolismUthållighet

Muskeluppbyggnad Fullständig funktionFettförbränning

EffektInledning till styrka
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Smart Strength för 
hela gymmet.
Open Mode.

Nya Open Mode erbjuder ett helt nytt sätt för gymchefer att använda 
Smart Strength: Smart Strength är inte längre begränsad till ett speci-
fikt område i gymmet utan kan användas i hela träningslokalen och 
ersätta traditionell styrketräningsutrustning.

Smart Strength skräddarsyr därför olika träningsupplevelser till olika 
medlemmar på samma maskin. Därigenom får alla ständigt nya och 
individualiserade träningsupplevelser i stället för en och samma up-
plevelse för alla. 

Det är också möjligt att dela upp set eftersom medlemmarna, till 
skillnad från i Circuit Mode med synkroniserad utrustning och ett 
fördefinierat urval, fritt kan välja utrustning på gymavdelningen inför 
varje träningspass. 

NYHET
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Smart Strength perfekt 
synkroniserad.
Circuit Mode.

Som tidigare kan Smart Strength fortfarande användas i Circuit Mode 
för guidad nybörjarträning. Tack vare den synkroniserade utrustnin-
gen är all träning snabb och effektiv. Detta optimerar inte bara an-
vändningen och resultatet, utan maximerar också gymmets kapacitet 
när det är högt belastat. På Smart Strength-maskiner i Circuit Mode 
är endast Auto Workout Mode tillgängligt.



Smart Strength är helt integrerad i EGYM Eco-
system och möjliggör en friktionsfri, personlig 
träningsupplevelse som helt enkelt fungerar. 

Smarta 
integreringar.
Smart Strength i EGYM Ecosystem.

Efter den första inloggningen på Fitness Hub anpas-
sar sig all EGYM Smart Strength-styrkeutrustning 
automatiskt till respektive medlem.

Alla träningsframgångar som medlemmarna uppnår 
med Smart Strength dokumenteras i EGYM-apparna 
och kan ses av medlemmar och tränare när som helst. 

Regelbundna tester av maxstyrka på EGYM Smart 
Strength-maskiner används för att fastställa sty-
rkevärde i BioAge och visar därmed inte bara mus-
kelobalanser, utan jämför dem  också med typiska 
genomsnittsvärden för deras verkliga ålder. 
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Smarta funktioner med 
verkliga fördelar.
EGYM Smart Strength.
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Fördelar för gymchefer.

Effektiv introduktion till EGYM Smart Strength via 
Fitness Hub minskar drastiskt tiden för instruktioner 
till medlemmar. 
Genom effektiv användning av utrymmet i kombina-
tion med högre utnyttjande av utrustningen minskar 
du kostnaden per medlem i Circuit Mode. 
De personliga träningsupplevelserna på EGYM 
Smart Strength gör effektiv träning tillgänglig för alla 
medlemmar, från nybörjare till professionella.

EGYM-användare är mer motiverade och besöker 
gymmet i genomsnitt 20 % oftare.

Eftersom gymbesökarna blir mer nöjda 
överlag byter EGYM-användare gym i gen-
omsnitt 17 % mindre utsträckning.

Tack vare de snabba träningsresultaten minskar 
EGYM Smart Strength avhoppen i den kritiska inled-
ningsfasen av träningen.

Fördelar för gymkunder.

Individuella träningsupplevelser för alla.

Genomsnittlig ökning på 29 % av styrketräningsre-
sultat efter tre månaders träning med EGYM Smart 
Strength.*
Genomsnittlig viktnedgång på 10 kg efter tre månad-
ers träning med EGYM Smart Strength.**
Genomsnittlig minskning av BioAge med 16 år eft-
er bara tre månaders träning med EGYM Smart 
Strength.*
* Med regelbunden träning minst 2 gånger per vecka
** Vid överviktiga personer med en startvikt >130 kg

Fördelar för tränare.

Fokusera på personligt stöd i stället för på rutinup-
pgifter som konfigurering av maskiner.   
Eftersom Smart Strength även används i den fria 
träningsavdelningen kan professionella få mer data 
att utgå från.
Visualiserar och tolkar styrketräningens framsteg 
och underlättar för tränare att kommunicera fram-
stegen med ett mått som är lätt för medlemmen att 
förstå: BioAge Strength.



Smart 
Flex
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EGYM Smart Flex anpassar sig automatiskt till medlemmarnas behov och använder 
ljus- och vibrationssignaler för att indikera de idealiska tränings- och paustiderna och 
för att säkerställa korrekt och målinriktad träning för alla målgrupper. Alla tränings-
pass dokumenteras automatiskt i EGYM-apparna och kan när som helst
nås av medlemmar och tränare.

• De är utrustade med innovativa elmotorer, intuitiv RFID-teknik och är fullt nätverksanslutna till 
EGYM Cloud. 

• Förbereder nybörjare på ett förnuftigt sätt inför träningspasset på EGYM Smart Strength och 
hjälper professionella att ytterligare optimera sin träning.

• Ökar träningsfrekvensen, särskilt i den kritiska uppstartsfasen, tack vare märkbara framsteg.

Smarta 
rörlighetsträningspass.
Förbättrad rörlighet 
och hållning.
Smart Flex.



Skanna QR-koden 
om du vill veta mer.
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Effektiva 
träningspass för 
ökad muskellängd.

EGYM Smart Flex tränar inte bara enskilda muskler utan 
mobiliserar hela kroppen. Genom den riktade förlängnin-
gen av korta muskler kan positiva effekter som förbättrad 
hållning och kroppsmedvetenhet märkas redan efter några 
få träningspass.

• Muskellängdsträning – enligt de senaste rönen inom 
idrottsvetenskap och fysioterapi.

• Lägre andel avhopp i den kritiska inledningsfasen – 
tack vare snabbt synliga framgångar med EGYM Bio-
Age och flexibilitetsmätningar på Fitness Hub.

• Effektiv långtidsträning och smärtfri framgång för dina 
gymmedlemmar.

• Lämplig för alla målgrupper (både idrottare och patienter).

• Helautomatisk, stöder utrustning och holistisk muskel-
längdsträning med Smart Flex.

Förbättrad rörlighet.





Korrekta och 
säkra träningspass.

EGYM Smart Flex-utrustningen har exakt utformade in-
ställningsmöjligheter och ger dina medlemmar perfekta 
tränings- och vilotider med ljus- och vibrationssignaler. 

Säkerställer korrekt och säkert utförande av övningar – 
även för nybörjare.

Smart vägledning.

LED-signaler i varje 
fas av träningen

Träning 

Växla över / 
pausa på maskinen

Paus / 
byte av maskin

Korta vibrations-
signaler indikerar 
att den som tränar 
ska byta sida eller 
ta en paus.
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Smarta tester och mätningar.
Tack vare den användarvänliga guiden till flexibi-
litetstesterna på EGYM Fitness Hub och tillförlitlig 
upptäckt av felaktiga rörelser kan medlemmarna 
nu för första gången också mäta sina framsteg 
när det gäller muskellängdsträning med EGYM 
BioAge “Flexibility”.

Smarta träningsrekommendationer. 
Helt integrerad i EGYM Ecosystem.
Anpassade träningspass för medlemmar och 
därmed ännu mer målinriktade träningspass:
I EGYM Trainer App kan tränare utforma skräd-
darsydda träningsplaner som är exakt anpassade 
till träningsdeltagarnas individuella mål och behov 
och leverera dem till medlemmarna via Branded 
Member App. Utifrån resultaten av flexibilitetst-
esterna på EGYM Fitness Hub kan medlemmarna 
också få lämpliga rekommendationer för träning-
sprogram med Smart Flex och förbättra sina flex-
ibilitetsvärden varaktigt och effektivt.
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Smart Flex för 
hela gymmet. 
Open Mode.

NYHET

Smart Flex kan nu också användas i Open Mode. Det gör 
att maskinerna lättare kan användas av medlemmarna 
och även placeras helt fristående i gymmet.
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Smart Flex Perfekt 
synkroniserad.
Circuit Mode.

Precis som Smart Strength kan Smart Flex synkroniseras 
i Circuit Mode och ge guidade och tidseffektiva tränings-
pass. Det innebär att alla Smart Flex-maskiner i gymmet 
körs samtidigt under tränings- och pausfaser och vid 
byte av utrustning. Detta maximerar gymmets kapacitet 
vid populära tider. 



Smart Flex är sömlöst integrerad i EGYM Ecosys-
tem och möjliggör personlig rörlighetsträning som 
helt enkelt fungerar.

Smarta integreringar.
Smart Flex i 
EGYM Ecosystem.

Alla Smart Flex-maskiner är automatiskt förinställda 
efter en enkel skanning på Fitness Hub.

Alla träningsresultat som medlemmarna uppnår med 
Smart Flex dokumenteras i EGYM-apparna och kan 
ses av medlemmar och tränare när som helst.

Med regelbundna flexibilitetstester på Fitness Hub 
kan medlemmarna för första gången mäta och fak-
tiskt förstå sina framsteg tack vare ett lättolkat EGYM 
BioAge Flexibility Value.

Fitness Hub rekommenderar övningar med lämpliga 
Smart Flex-maskiner, därigenom baseras tränings-
passet på resultatet från flexibilitetstestet.

Som ett fristående koncept och som ett komplement 
till Fitness Hub och Smart Strength är Smart Flex 
den perfekta produkten när det gäller att erbjuda 
en balanserad helhetsträning som garanterar var-
aktiga träningsframgångar för både nybörjare och 
professionella.
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Smarta funktioner.
Verkliga fördelar:
EGYM Smart Flex.
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Fördelar för gymchefer.

Effektivt införande av EGYM Smart Flex via Fitness 
Hub minskar drastiskt tiden för dina medlemmars 
introduktioner.
Genom effektiv användning av lokalen i kombination 
med högre utnyttjande av utrustningen minskar du 
kostnaderna per övervakad medlem i Circuit Mode. 

Fördelar för tränare.

Fokus på att stödja gymmedlemmar i stället för på 
rutinuppgifter som inställning av maskiner.
Visualiserar och tolkar framsteg i muskellängd-
sträning vilket underlättar för tränare att kommu-
nicera prestationer utifrån ett mått som är lätt för 
medlemmen att förstå: BioAge-flexibilitet.  
De intuitiva flexibilitetsmätningarna på EGYM Fitness 
Hub visar framstegen i muskellängdsträning och re-
kommenderar lämpliga övningar på Smart Flex.

Fördelar för gymkunder.

Ger perfekt anpassade tränings- och vilotider med 
hjälp av ljus- och vibrationer, vilket gör muskellängd-
sträning mer intuitiv redan den första gången.
Alla träningssessioner dokumenteras automatiskt i 
Branded Member App och kan ses av medlemmarna 
när som helst.
Kontaktlös registrering och automatisk justering av 
alla EGYM Smart Flex-maskiner. 
Muskellängdsträning är den perfekta förberedelsen 
och kompletteringen till styrkeövningar.





Product Worlds.
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M1 
Benstretch
Tränar musklerna:
Quadriceps femoris-muskeln

M2
Magcrunch
Tränar musklerna:
Rectus abdominis-muskeln
Obliquus externus-muskeln
Obliquus internus-muskeln
Transversus abdominis-muskeln

M3
Ryggstretch
Tränar musklerna:
Erector spinae-muskeln
Gluteus maximus-muskeln
Hamstringsmusklerna

Smart Strength Product World.
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M4
Bencurl

Tränar musklerna:
Hamstringsmusklerna

M5
Bröstpress

Tränar musklerna:
Pectoral-muskelns
Triceps brachii-muskeln
Anterior deltoid-muskeln

M6
Sittande rodd

Tränar musklerna:
Latissimus dorsi-muskeln
Middle trapezius-muskeln
Rhomboid-musklerna
Posterior deltoid-muskeln
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M7
Latsdrag
Tränar musklerna:
Latissimus dorsi-muskeln
Inferior trapezius-muskeln
Rhomboid-musklerna
Posterior deltoid-muskeln
Teres major-muskeln

M8
Ryggmuskler
Tränar musklerna:
Gluteus maximus-muskeln
Hamstringsmusklerna

M9
Benpress
Tränar musklerna:
Quadriceps femoris-muskeln
Hamstringsmusklerna
Gluteus maximus-muskeln
Gastrocnemius-muskeln
Soleus-muskeln
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M10
Abduktor
Tränar musklerna:
Gluteus medius-muskeln
Gluteus minimus-muskeln

M11
Adduktor
Tränar musklerna:
Mittendelen av låret

M12
Bålrotation
Tränar musklerna:
Obliquus internus abdominis
Obliquus externus abdominis
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M13
Fjäril
Tränar musklerna:
Pectoralis major-muskeln
Pectoralis minor-muskeln
Deltoid-muskeln

M14
Omvänd fjäril
Tränar musklerna:
Middle trapezius-muskeln
Rhomboid-musklerna

M15
Bicepscurl
Tränar musklerna:
Biceps-muskeln
Brachialis-muskeln
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M16
Vadpress
Tränar musklerna:
Gastrocnemius-muskeln
Soleus-muskeln

M17
Axelpress
Tränar musklerna:
Lateral deltoid-muskeln
Triceps brachii-muskeln
Superior trapezius-muskeln

M18
Tricepspress
Tränar musklerna:
Triceps brachii-muskelns
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Smart Flex uppdelad

Tränar musklerna:
Hamstringsmusklerna
Gastrocnemius-muskeln
Soleus-muskelns
Iliopsoas-muskeln
Sartorius-muskeln

Smart Flex höft

Tränar musklerna:
Iliopsoas-muskeln
Quadriceps femoris-muskeln
Rectus abdominis-muskeln
Sartorius-muskeln
Diafragma

Smart Flex bröst

Tränar musklerna:
Pectoral-muskelns
Iliopsoas-muskeln
Rectus abdominis-muskeln
Sartorius-muskeln
Latissimus dorsi-muskeln
Diafragma

Smart Flex nacke

Tränar musklerna:
Sternomastoid-muskeln
Suboccipital-muskelns
Levator scapulae-muskeln
Trapezius-muskeln
Skalenisk triangel

Smart Flex Product World.
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Smart Flex lårmuskler

Tränar musklerna:
Quadriceps-muskeln
Iliopsoas-muskeln
Rectus abdominis-muskeln
Sartorius-muskeln
Mittendelen av låret

Smart Flex vader

Tränar musklerna:
Gastrocnemius-muskeln
Soleus-muskeln
Hamstringsmusklerna
Fotmusklerna

Smart Flex Lateralflexion

Tränar musklerna:
Latissimus dorsi-muskeln
Obliquus internus-muskeln
External obliques-muskeln
Quadratus lumborum-muskeln

Smart Flex Gluteus

Tränar musklerna:
Piriformis-muskeln
Gluteus maximus-muskeln
Gluteus minimus-muskeln
Gluteus medius-muskeln
Tensor fasciae latae-muskeln



PandoriaPLUS

Fuchsia-rosa

Färg på sömmen: 
mediumgrå

PandoriaPLUS

Himmelsblå

Färg på sömmen: 
mediumgrå

PandoriaPLUS

Jet Black

Färg på sömmen: 
mediumgrå

PandoriaPLUS

Kaktusgrön

Färg på sömmen: 
mediumgrå

PandoriaPLUS

Chokladbrun

Färg på sömmen: 
mediumgrå

PandoriaPLUS

Körsbärsröd

Färg på sömmen: 
mediumgrå

St
an

da
rd

Sä
rs
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Utrustning och 
tillbehör.
EGYM Smart Strength och Smart Flex 
klädda modeller.
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Smart Flex-
tillbehör.

Balansbräda

Smart Flex Foot Board är en förlängning av Smart
Flex-utrustning och möjliggör därför träning av
hela det myofasciala och neuromuskulära systemet.

Hantelställ.

De extra vikterna i Smart Flex 
hantelstället säkerställer effektivare 
träningsrutiner (vikter: 1 till 8 kg).

Bänk.

Smart Flex Bench är ett perfekt komplement 
till Smart Flex-maskiner, som erbjuder en 
bekväm sittplats före och efter träning.



Smart 
Cardio
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Borta är de dagar då man alltid sprang med samma hastighet 
och lutning på analoga konditionsmaskiner utan att göra 
några märkbara träningsframsteg. 

EGYM Smart Cardio anpassar medlemmars uthållighet-
sträning och skräddarsyr konditionsträningen efter deras in-
dividuella mål. Smarta träningsmetoder säkerställer att dina 
medlemmar inte bara tränar tidseffektivt, utan också når sina 
träningsmål. 

Din personliga 
konditionsträning.
EGYM Smart Cardio.



Din personliga 
konditionsträning.

Skanna QR-
koden om du 
vill veta mer.
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Smart med bara 
en handvändning.

EGYM Smart Cardio-funktionen ger dina medlem-
mar optimala inställningar för utrustningen och 
även på anslutna kardioutrustningar. 

Alla träningsdata dokumenteras och analyseras i 
Branded Member App och Trainer App. Regelbund-
na konditionstester anpassar kundernas träning till 
deras individuella framsteg, och med BioAge Car-
dio sammanfattas all mätdata i en enkel mätmetod 
som är lättförståelig.

Tack vare den kontaktlösa inloggningen via 
EGYM RFID-chippet känner konditionsapparaten 
till dina medlemmars träningsmål och träning-
splan och anpassar sig därför automatiskt till rätt 
parametrar. Detta garanterar att medlemmarna 
alltid tränar på ett målinriktat och roligt sätt uti-
från sin personliga träningsplan. 

Individuellt anpassade träningspass 
för kondition och uthållighet.

Automatiska inställningar.
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Live feedback.
EGYM Smart Cardios partnermaskiner styr 
automatiskt träningsparametrarna och ger 
feedback i realtid.

Motivation.
För varje träningspass samlar dina medlem-
mar in EGYM-aktivitetspoäng. Det lekfulla 
elementet ger extra motivation och mer nöje 
under varje träningspass.

Personliga träningsprogram.
EGYM Smart Cardio möjliggör personliga 
träningsprogram med en knapptryckning – 
skapade av dina tränare eller automatiskt 
baserat på din konditionsnivå uppmätt av 
regelbundna konditionstester.
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Uppvärmning Kombinerad 
konditionsträning
Kondition + styrka

Endast 
konditionsträning

Athletic

Förbättrad prestationsförmågan 
genom att träna snabb styrka 
och motståndskraft

Berg
8 minuter
Måttlig

Intervall
11,5 minuter
Hög

Intervall
21 minuter
Väldigt hög

Muskeluppbyggnad

Intensiv muskelbelastning vid 
låga rörelsehastigheter för 
maximal muskeltillväxt

Berg
8 minuter
Måttlig

Intervall
16,5 minuter
Måttlig

Intervall
27 minuter
Hög

Allmän kondition

Varierande träningsstimuli för 
upprätthållande av 
styrka och vitalitet

Berg
8 minuter
Måttlig

Pyramid
19 minuter
Lätt

Pyramid
28 minuter
Måttlig

Viktminskning

Intensiv styrke- och 
uthållighetsträning med konstant 
hög puls och långa träningstider.

Berg
8 minuter
Måttlig

Intervall
19 minuter
Måttlig

Intervall
30,5 minuter
Hög

Slimma din kropp

Träning av styrkeuthållighet 
och hypertrofi och uppnå 
optimal kroppsbyggnad

Berg
8 minuter
Måttlig

Intervall
15,5 minuter
Måttlig

Intervall
27 minuter
Hög

Rehab Fit

Skonsam träning för rehabilitering 
vid obehag eller efter en skada.

Berg
8 minuter
Lätt

Pyramid
16 minuter
Lätt

Pyramid
24,5 minuter
Väldigt lätt

Immunity Boost

Intensitets- och 
progressionsstyrda övningar i 
syfte att stärka immunförsvaret

Pyramid
12 minuter
Lätt

Smart Cardio 
träningsprogram.
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De anslutna EGYM Smart Cardio partnerenheterna är helt 
anslutna till EGYM och vägleder medlemmarna effektivt och 
säkert till deras personliga uthållighetsmål.

EGYM:s användargränssnitt.
EGYM Smart Cardio inspirerar dina med-
lemmar och tränare med samma intuiti-
va användargränssnitt som EGYM Smart 
Strength-maskinerna. 

Regelbundna tester.
EGYM Smart Cardio Partner-enheterna 
beräknar automatiskt individuella kondition-
sprogram med hjälp av regelbundna kondi-
tionstester. Detta innebär att nya träningsim-
pulser ges gång på gång, och träningsplatåer 
undviks.

Träningsplaner.
Från HIIT till wattstyrd träning: Förutom de 
automatiska konditionsträningsplanerna kan 
tränare också skapa personanpassade plan-
er på EGYM Trainer App och tilldela dem till 
medlemmar. Smart Cardio-maskinerna hämtar 
automatiskt dessa träningsplaner.

Smart 
användarvägledning.



Den kompletta EGYM-upplevelsen för dina med-
lemmar på kompatibla partnerenheter, inklusive 
prestationstest, träningsmål, spelinslag på konso-
len och mycket mer.

Smarta 
integreringar.
Smart Cardio i 
EGYM Ecosystem.

Med hjälp av Cardio Performance Test samlas EGYM 
BioAges Cardio-värde in.

Testdata som samlas in med Smart Cardio visas också 
i EGYM Trainer App och Branded Member App.



Skanna QR-koden 
för att få en översikt 

över våra partnerkon-
ditionsenheter.
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Smarta funktioner. 
Verkliga fördelar:
EGYM Smart Cardio.
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Fördelar för gymchefer.
Förläng din intermediala fitnessavdelning 
till konditionsträningsområdet.

En enhetlig träningsupplevelse för tränare och med-
lemmar på styrke- och konditionsmaskiner.
Har du redan kompatibla konditionsmaskiner? Tack 
vare kostnadsfria programuppdateringar behövs in-
ga nyköp. 

Målinriktad träning är bästa sättet att lyckas med 
träningen.

Fördelar för tränare.

Du kan enkelt skapa och tilldela personliga träning-
splaner via EGYM Trainer App.
Standardiserad mätning av medlemmarnas presta-
tioner tack vare periodiserade konditionstester.
Skapa omfattande träningsplaner för styrka och kondi-
tionsträning med ett enda verktyg: EGYM Trainer App.
Fokusera på det personliga i mötet i stället för på ru-
tinuppgifter tack vare den automatiska inställningen 
av alla maskiner.

Fördelar för gymkunder.

Öka motivationen och underhållningen 
genom spelmoment och insamling av aktivitetspoäng.

Uppnå träningsmålen lättare tack vare mer individu-
ellt anpassad träning.
En ännu mer precis bestämning av biologisk ålder 
genom intelligenta konditionstester. 
Alla träningspass sparas automatiskt i medlemsappen.



Digitalt
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Med EGYM Trainer App kan du nu ännu enklare hantera och organisera träningen för 
dina medlemmar. På så sätt får du mer tid över för de riktigt viktiga sakerna: 
Personlig coachning av dina kunder.

• Ultimata verktyget för din uppkopplade träningsupplevelse.
• Få en 360-graders vy över dina medlemmar hela tiden.
• Få konkreta insikter från verkliga aktivitetsdata.
• Gör det möjligt för dina tränare att ge oöverträffat stöd – skräddarsytt för ditt gym och dina kunder.
• Hjälper dina tränare att utföra tidskrävande rutinuppgifter mer effektivt. 
• Hjälper dina tränare att hantera flera medlemmar samtidigt.
• Det möjliggör coachning utan föregående tidsbokning, vilket gör att tidskrävande bokningar med 

medlemmarna kan undvikas.

Uppkopplad. Intuitiv. 
Motiverande.
EGYM Trainer App.
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Smarta och 
organiserade 
träningspass.

Centrala uppgiftslistan.

Den prioriterade uppgiftslistan 
hjälper dina tränare att fokus-
era på det mest väsentliga och 
skapar produktivitetsfördelar.

EGYM Trainer App är det perfekta verktyget för att ef-
fektivisera dina tränares arbetsflöden: Sofistikerade 
funktioner stöder dina tränare eller terapeuter på ett 
omfattande sätt när det gäller medlemsvård och planer-
ing av träningspass. Kedjor med uppgifter bidrar till att 
säkerställa en jämn och hög kvalitet på kundservicen. 
Den centrala uppgiftslistan ger teamet en snabb över-
blick över de viktigaste uppgifterna som tilldelats dem. 
Medlemspanelen ger en 360°-översikt över de medlem-
mar som behöver coachning, baserat på realtidsdata.
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Uppgiftskedjor.
Öka kvaliteten på medlemsvården på 
ditt gym genom att skräddarsy uppgift-
skedjor till ditt gyms kundvårdskoncept, 
till exempel genom att trigga nya up-
pgifter när du checkar in medlemmar 
eller efter ett visst antal dagar.

Medlemspanel.
Medicinsk historia, analyser, tränings-
frekvens, personliga anteckningar, BioAge 
och mycket mer: I medlemsöversikten 
har dina tränare alltid en överblick 
över all relevant information.

Träningsplaner.
Spara tid och gör det enklare för dina 
tränare att skapa träningsplaner med 
EGYM Trainer App: Välj från ett bib-
liotek med över 1 000 övningar och 
träningsmallar för att skapa individuella 
träningsplaner för dina medlemmar. 



EGYM BioAge.
Indikatorn för medlemmars hälsa och kondition: Den 
automatiska utvärderingen av styrketester, flexibi-
litetstester, uthållighetstester och mätvärden, t.ex. 
blodtryck eller kroppsfett, motiverar dina medlem-
mar och underlättar individuell, framgångsrik och 
smart coachning från dina tränare. Coacherna får 
en djupare insikt utifrån alla uppmätta värden och 
värdenas utveckling.



Träningsplaner som skapats med EGYM Trainer App 
är tillgängliga för medlemmarna att se i deras Brand-
ed Member App när som helst och var som helst.

Smarta integreringar.
Tränarappen i EGYM Ecosystem.

Alla relevanta träningsdata och mätvärden från 
anslutna partnerprodukter och EGYM-produkter 
kan visas i EGYM Trainer App för optimalt stöd från 
tränaren, inklusive BioAge, samt historik över alla 
viktiga mätvärden.

För att säkerställa en smidig användarupplevelse 
kan medlemmarna se exakt samma mätvärden i sin 
Branded Member App.

Coacherna kan se medlemmarnas aktiviteter och ge 
optimal coachning baserad på data.

För att optimera intäktsgenereringen kan EGYM+ 
låsas upp för medlemmarna direkt på gymgolvet via 
Trainer App.

Uppgifter för tränare kan utlösas baserat på automa-
tiskt spårade träningspass eller på incheckningar i en 
ansluten management-programvara för gymmet.
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Ditt gym. Din design. Din app. Med EGYM Branded Member App kommer 
ditt gym bli ännu närmare anslutet till dina medlemmar. Utformningen och 
layouten av EGYM Branded Member App kan anpassas helt och hållet till 
ditt gym och era behov med hjälp av många innovativa funktioner.

• Dra nytta av omfattande funktioner: Allt från träningsrelaterade funktioner till drifts-
funktioner och kraftfulla marknadsföringsverktyg. 

• Leverera en uppkopplad kundupplevelse både i och utanför träningslokalerna. 

• Stärk din kundlojalitet genom entusiastiska medlemmar.

• Använd automatiserade digitala processer och se företaget utvecklas.

Den viktigaste mobila 
kontaktpunkten för 
dina medlemmar.
EGYM:s Branded Member App.



Ditt varumärke, din design.

Varumärkesupplevelse: Skapa ett starkare band 
till dina kunder med EGYM Branded Member App 
med ditt namn och din logotyp i App Store. 

Vitmärkt: Utforma din app så att den 
passar perfekt till ditt varumärke.

Kan anpassas: Anpassa layouten för 
EGYM Branded Member App så att den 
passar perfekt ditt gyms behov.

Intuitiv användning: Lättförståeligt 
gränssnitt och intuitiv användning.



Enkelt, inspirerande och personligt: Funktionerna i 
EGYM Branded Member App kommer att uppskattas 
av dina kunder och motivera dem på lång sikt, samt 
behålla dem som medlemmar. Smarta organisations-
funktioner optimerar hela interaktionen med ditt gym 
– från incheckning och registrering av träningsdata 
till hantering av träningspass och kursplaner. Sofisti-
kerade marknadsföringsfunktioner hjälper dig att få 
nya kunder och nå ut med erbjudanden.

Medlemsvård 
på högsta nivå.

Träningsplaner.
Smidig träningsplanering 
med enkla mallar.

Funktioner på nästa nivå.
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Gymtävlingar.
Extra motivering genom månatliga 
tävlingar i ditt gymcommunity.

Träningsutmaningar.
Tidsbegränsade utmaningar baserade 
på aktivitetspoäng, incheckningar 
och andra mätvärden.

Aktivitetsnivåer.
Motiverande aktivitetsnivåer 
baserade på träningsspårning.
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BioAge.
Beräknas utifrån styrka, 
kondition, ämnesomsättning 
och flexibilitet.

Gym Feed.
Medlemmar kan se, 
applådera och berömma 
andra medlemmars 
träningspass.



Spårning av träningspass.
Automatisk och 
manuell registrering 
av all träningsdata.



Erbjudanden.

Generera ytterligare intäkter med 
attraktiva erbjudanden från ditt gym.
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Rekommendationer:
Nöjda kunder rekryterar nya 
kunder med en knapptry-
ckning via kontakter eller 
sociala medier.

Lojalitetsprogram 
(belöningar).
Erbjud attraktiva 
belöningar för deltagande 
med utmaningar eller 
vänrekommendationer

Push-aviseringar.
Kommunicera direkt 
via push-meddeland-
en till medlemmarnas 
mobiltelefoner.
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Ge en smart 
kundupplevelse.

Kursbokning.

Alla dina kurser kan bokas 
direkt från medlemmar-
nas smartphones.

Anslutna appar.

Anslut flera appar, bärbar 
teknik, konditionsträning-
smaskiner med mera. 
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Feedback.

Automatisera en systematisk 
insamling av medlemsfeedback.

Gymsökning.

Dela med dig av vägbeskrivnin-
gar, öppettider och mer 
information om ditt gym.

Andra funktioner. Digital gäståtkomst.

Intresserade kan ladda ner 
appen och tillfälligt checka in 
med hjälp av en streckkod.

Chatbot-support.

Automatisk chatbot som 
löser medlemmarnas prob-
lem utan personalen.

Apple Watch.

De viktigaste funktionerna 
finns även på Apple Watch.

... Och många fler.



Medlemmarna kan se de träningsplaner som skap-
ats för dem med EGYM Trainer App på Branded 
Member App när som helst och var som helst.

Smarta 
integreringar.
Branded Member App i 
EGYM Ecosystem.

Alla relevanta träningsdata och mätningar från 
anslutna partnerprodukter och EGYM-produkter kan 
visas direkt i Branded Member App för en smidigare 
träningsupplevelse, inklusive BioAge och historik 
över alla viktiga värden.

Medlemmar kan ansluta appar och bärbar teknik 
som de använder utanför gymmet till sin Branded 
Member App. På så sätt blir gymmet centrum för alla 
träningsaktiviteter.
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Upptäck våra 
Mobile Packs.
Oavsett om det är Basic, Advanced eller Pro: 
Mobile Packs kombinerar EGYM Trainer App och 
EGYM Branded Member App och erbjuder kraft-
fulla, digitala gymlösningar som inspirerar både di-
na tränare och medlemmar, samtidigt som de höjer 
kvaliteten på ditt gym.

Skanna QR-koden 
om du vill veta mer.



Pro Advanced Basic

Maximera kundernas 
nöjdhet och lojalitet.

Ta med ditt träningsmärke till 
App Store.

Stärk ditt varumärke och 
er kommunikation.

Branded Member App Advanced Advanced Basic

Din egen app i App Store ––

Appnamn Ditt Gymnamn Ditt Gymnamn EGYM Fitness

Appsymbol med din gymlogo

Urval och placering av de 
enskilda funktionerna

Fullständigt utbud 
av funktioner

Fullständigt utbud 
av funktioner

Standarduppsättning

EGYM Trainer App

 
 
+ Tillägg

Retention Pack
Belöningar
Mobil feedback   Ingår Bokningsbar ––

Acquisition Pack
Avancerade rekommenderingar, 
digitalt gästpass, automatiserade 
push-aviseringar

  Ingår Bokningsbar ––

Apple Connect
Apple Watch-applikation   Ingår Bokningsbar ––

 
 
+ Success Packs

Grundläggande anpassning
Varumärkesprofilering 
Egna färger och egen logotyp   Ingår   Ingår   Ingår

Högklassiga designalternati
Full flexibilitet vad gäller layout 
och utformning av panelen   Ingår –– ––

Premium-inställningar
Djupgående funktionskonfigura-
tion, t.ex. belöningar vid rekom-
menderingar.

  Ingår –– ––

Avancerat stöd inför lanseringen
Fler testbyggen, ytterligare träning 
och stöd inför lanseringen   Ingår –– ––
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Smarta lösningar. 
Verkliga fördelar:
EGYM Digital.
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Fördelar för tränare.

All medlemsdata på ett och samma ställe.

Enkel åtkomst tack vare EGYM Trainer App.

100 % digitalt = inget mer pappersarbete.

Automatisering av tråkiga manuella processer.

Fördelar för gymchefer.

Fritt val av utrustning och programvara.

Reducerar arbetsintensiva processer.

Framtidssäker, öppen plattform som kan 
anpassas till ditt koncept.
Fullständig kompatibilitet skapar en smidig 
kundupplevelse.

Fördelar för gymkunder.

Alla träningsdata på ett och samma ställe.

Kompatibel med egna appar och bärbar teknik.

Enkel tolkning av resultaten från träningspasset.

Motiverande funktioner som underlättar 
bra träningsvanor.





Planera ditt gym.
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Smart Strength.
M1
Benstretch

M2
Magcrunch

M3 
Ryggstretch

M4 
Bencurl

M5 
Bröstpress

M6 
Sittande rodd

M7 
Latsdrag

M8 
Ryggmuskler

Fitness Hub.
EGYM
Fitness Hub
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M11 
Abduktor

M12 
Bålrotation

M13 
Fjäril

M14 
Omvänd 
fjäril

M15 
Bicepscurl

M16 
Vadpress

M17 
Axelpress

M18 
Tricepspress

M9 
Benpress

M10 
Abduktor

Smart Strength.
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Smart Flex.

Smart Flex
Uppdelad

Smart Flex 
Höft

Smart Flex 
Bröst

Smart Flex 
Hals

Smart Flex 
Lårmuskel

Smart 
Vad

Smart Flex 
Lateralflexion

Smart Flex 
Gluteus
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Balansbräda

Bänk

Mobile Packs.

Hantelställ

Smart Flex-tillbehör.

Pro Advanced Basic

EGYM Smart Strength och Smart Flex

Modeller med dynor.

PandoriaPLUS

Körsbärsröd
PandoriaPLUS

Fuchsia-rosa
PandoriaPLUS

Himmelsblå
Färg på 
sömmen: 
mediumgrå

PandoriaPLUS

Jet Black
PandoriaPLUS

Kaktusgrön
Färg på 
sömmen: 
mediumgrå

PandoriaPLUS

Chokladbrun

Standard Special

Färg på 
sömmen: 
mediumgrå

Färg på 
sömmen: 
mediumgrå

Färg på 
sömmen: 
mediumgrå

Färg på 
sömmen: 
mediumgrå
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Anteckningar.
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Skisser.





https://www.clfitness.se/kontakt/

© 2022 EGYM 

Kontakta

Skanna QR-koden 
för fler kontaktalternativ. 

https://www.clfitness.se/kontakt/
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