
 

 

BÅSTAD 20160920 

Suunto Fitness Solution (SFS) 
NULÄGE 
Pulsmätningsmjukvaran - SFS - supportas inte längre av Suunto och SFS e-post server stängdes i juni. 
Besked har sänts ut från Suunto till er. I och med att e-postservern stängdes skickas inte rapporter på 
mail. Ni kan lösa det genom att i «inställningar» lägga in egen e-postserver. Ni kan fortsätta använda 
SFS - SFS har ingen tidslimit men det kommer inga nya versioner av SFS.   
  

FRAMTIDEN  
VO2 Sportskompaniet är sedan 2013 distributör i Sverige för uppföljaren till SFS - iQniter Cardio 
Training – Powered By Suunto. VO2 har gett användarstöd och IT support till SFS kunder sedan start.  
Från 1.1 2015 tar vi betalt för IT support, från 1.1 2017 erbjuds ingen IT support alls.    
Har Ni registrerat er som kund hos oss har Ni tillgång vår nätbutik och kan beställa pulsbälte, tillbehör 
samt mediabank med SFS manualer och marknadsmaterial för SFS.  
Vill Ni bli kund går det bra att skriva till thommy@vo2.se och lämna era uppgifter så ordnar vi det.  
 

IQNITER – DEN KOMPLETTA LÖSNINGEN FÖR PULSTRÄNING 
Sedan iQniter lanserades 2012 har det kontinuerligt utvecklats med användarvänliga och motiverande 
funktioner. 2015 lanserades ett nytt pulsbälte - Smart Sensor och nu finns även Watt-integration.  
I licensen ingår samtliga framtida programuppdateringar och lagring av information i iQniter Molnet.  
Ni kan uppgradera och utöka med pulssystemet till flera lokaler utan extra kostnader för program.  
 

FINAL OFFER TO UPGRADE! 
För bästa upplevelse för pulsövervakning i er klubb i framtiden 
är det helt nödvändigt att uppgradera till iQniter BasiQ+.  
 

Vi har därför satt samman ett «final offer» i 4 nivåer för att täcka 
allas behov.  
iQniter BasiQ+ fungerar som SFS och använder samma Teampod 
och Suunto pulsbälten. iQniter BasiQ+ har modernare utseende, 
bättre signal från Teampod samt fler funktioner versus SFS.   
 

Ni kan lägga till programmet BiQing och uppgradera med våra 
nya mottagare för Smart Sensor bälten.  
 

Vi kan även erbjuda Er utbildning på plats i era lokaler. 

Uppgradera till iQniter BasiQ+ NU! Spara 15 000kr  
Pris 12 900kr ex moms. (Ord pris 27 900kr). I priset ingår; 1år BasiQ+ licens 

I licensen ingår överföring av kunddata från SFS till iQniter samt fjärrinstallation till er dator!  
iQniter kräver trådbundet internet samt en dator enligt kravspec! 
 

TILLÄGGSPROGRAM - BIQING 
BiQing är optimerat för Spinning och Indoor walking, ett pass skapas 
först i gratisprogrammet DesiQner och spelas sen upp i salen, denna 
visualisering motiver och inspirerar deltagarna att träna med rätt 
intensitet, istället för hårdast möjligt!   
I BiQing finns även reklam, videofunktioner samt Watt integration.   
 

BiQing 1års licens. Pris 6 000kr ex moms 
I priset ingår uppdateringar, molnbackup, användar och  IT support. 
 

NYHET - NY MOTTAGARE (Bluetooth) 
iQniter Team Receiver med Bluetooth är en ny mottagar som tar både Dual bälten och iQniter Smart 
Sensor samtidigt. Den täcker lokaler på 100-150kvm. Flera mottagare kan kopplas på samma dator.  
 

iQniter Team Receiver. Pris 6 900kr/styck  
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NYTT BÄLTE MED BLUETOOTH - SMART SENSOR  
Med Smart Sensor ökar intresset från era kundr att köpa eget bälte. Smart Sensor kan kopplas till 
Smartphones via Movescount App. På det viset kan deltagaren övervaka all träning, utomhus, i delar 
av era lokaler eller i simbassängen! Smart Sensor kan även paras med kompatibla Suunto klockor m.fl.  

IQNITER MED WATT INTEGRATION 
Cykel & Watt integreringen kräver Qniter BiQing licens samt nya iQniter mottagaren  
Detta innebär att iQniter även visar Power (Watt) Kadence (RPM) och FTP % (Functional Threshold 
Power) på deltagarskärm tillsammans med pulsinformation. Watt och RPM träningsdata laddas även 
upp till Movescount. OBS! Cyklar som stöds är Keiser M3i, Body Bike Connect. Fler modeller stödjs 
efterhand.  
 

MARKNADSFÖRING   
Vi har tagit fram allt Ni behöver för att få fart på träning med puls i er anläggning! 
Marknadsförings och informationsmaterial: Roll up, 4 posters i 3 storlekar; 
Kundbroschyrer, Säljvideo, Workshop på Powerpoint. (Se även bilaga) 
Vill Ni trycka själv finns allt digitalt material i vår mediabank 
Marknadspaket. Pris 4 000kr    
 

ANVÄNDARSTÖD  
Samtliga program har snabbguider i pdf så personal lär sig jobba med programmen.  
iQniter Användarguide vägleder hur klubben bäst får pulsträning bli en succé! 
 

IQNITER GRUNDUTBILDNING 
Vi håller en utbildning på 4 timmar i era lokaler med följande innehåll:   
Praktiskt pass 20 minuter  
Grundläggande principer för pulsbaserad träning och viktiga pulsbegrepp 
Gå igenom feedback rapport och programmen AdmiQ, BasiQ, BiQing, DesiQner 
Användning av hårdvaror, pulsbälte, Intern marknadsföring & säljargumentation 
Utbildning Pris 10 0000kr 
 

ÅTERFÖRSÄLJNING AV PULSBÄLTE & TILLBEHÖR.  
Att sälja pulsbälten är central del i få pulsträningen bli rätt. Pulsbältet är personligt av hygienskäl men 
främst för att ge rätt värden från hjärtat till bildskärm o till träningsrapporten. 
Lånebälten är ingen bra modell för någon! Men givetvis ska Ni erbjuda «prova på» bälten till nya 
kunder, efter ett par pass ska de köpa eget bälte! 
   

KALKYL PÅ FÖRSÄLJNING AV PULSBÄLTE  
iQniter Smart Sensor Inköp 394kr ex moms. Utpris 795- 895kr (vinst 242-322kr) 
iQniter Dual 344 kr och utpris 650-795kr (vinst 212-292kr) 
Spinning  
Med 1000 medlemmar är en försiktig budget 200 sålda pulsband år 1. Vinst 50-65 000!  
Cardio Zone  
Pulsmätning i Cardio zone ökar antalet användare till det dubbla.  
Klubb med 1 000 medlemmar rekryterar 300-350 nya medlemmar per år så försäljningen slutar aldrig. 
 

ÅTERFÖRSÄLJNING AV SUUNTO KLOCKOR 
Att sälja Suunto kvalitetsklockor är en möjlighet, en mindre klubb i Sverige med 500 medlemmar har 
sålt 50 – 60 klockor årligen sedan 2013. Där bär samtliga Instruktörer och PT bälte och Suunto klocka. 
Suunto presenterar regelbundet nya modeller och instruktörer/kunder uppgraderar gärna! 
Vi erbjuder 3 nivåer för återförsäljning anpassade från små till stora klubbar. Se bif. material 

Kontakta mig så diskuterar vi hur vi bäst kan komma vidare med en uppgradering! 

Mvh 

Thommy Henningsson  

VO2 SPORTSKOMPANIET AB 

Agent för iQniter och Suunto i Gym & Fitness Sverige 

+46 708 169812 thommy@vo2.se   

www.vo2.se 
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