
JE KLANTEN ZITTEN AL 
IN DE DIGITALE 
REVOLUTIE  
– EN JIJ?

AFFILIATE PARTNERSHIP



De on demand mogelijkheden zorgen 

wereldwijd voor een revolutie. Mensen 

willen films kijken en muziek luisteren waar 

en wanneer zij willen. Streaming diensten 

als Spotify en Netflix zijn daarom ook 

immens populair. Organisaties die zich 

niet of te langzaam hebben aangepast aan 

de on demand revolutie, ondervinden 

daar nu de gevolgen van.

Zo wordt de vraag naar online fitness ook 

ieder jaar groter en deze groei zal in de 

toekomst alleen nog maar sterker 

toenemen.

BIJNA 40% VAN 
ALLE SPORTERS 
GEEFT AAN OOK 
THUIS TE 
SPORTEN.*

85% VAN DE CLUB-
BEZOEKERS TRAINT 
OOK THUIS. VAN 
DEZE GROEP SPORT 
67% VIA DIGITALE 
PLATFORMEN.**

• Mensen over de hele wereld verwachten 

tegenwoordig te kunnen sporten op het 

moment, de plek en de manier waarop 

zij willen.

• Steeds meer online training providers 

creëren coole, toegankelijke workout 

video’s die duidelijk beter zijn dan de 

traditionele workout DVD.

• De grote spelers van binnen en buiten 

de branche zetten hier op in.

• De meeste online providers zijn gericht 

op online fitness, terwijl Les Mills On 

Demand gericht is op traffic naar clubs.

Voor reguliere fitness faciliteiten is het 

van cruciaal belang om hun aanbod aan 

te vullen met een online component.

*Mintel 2013
**Nielsen: Les Mills Global Consumer Fitness Survey (2019)
***The 2014 String Theory Les Mills focus group



1. Bescherm je marktaandeel

De kans is groot dat je leden al thuis trainen 

en iemand anders hiervoor betalen. 

Integreer je Les Mills On Demand? Dan hou 

je je leden ook buiten de muren van de club 

betrokken bij jouw club en raak je ze niet 

kwijt aan anti-club concurrentie.

2. Verhoog de retentie van leden

Met een fitnessaanbod dat workouts zowel 

thuis als in de club combineert, spelen we in 

op de behoefte van consumenten op het 

gebied van gemak en beschikbaarheid. 

Leden die ook thuis de Les Mills lessen 

kunnen volgen krijgen in combinatie met je 

club een hogere trainingsfrequentie wat 

weer voor een betere retentie zorgt!

Een slimmer fitness aanbod dat workouts 

in de club en thuis combineert speelt in op 

de behoeften van consumenten op het 

gebied van gemak en beschikbaarheid. Zo 

behalen ze de resultaten waar ze naar op 

zoek zijn en blijven ze langer aan je 

verbonden.

3. Meer omzet per lid, zonder gedoe 

Leden sluiten rechtstreeks bij Les Mills On 

Demand een abonnement af. Dankzij de 

Affiliate Partnership kun jij daar als club een 

commissie over verdienen! Verder nemen wij 

de administratieve en service taken van het 

online platform uit handen.

4. Haal uitgevallen leads en oud-leden 

terug

21% van de volwassenen bestaat uit oud-

leden van een fitness faciliteit en 31%

overweegt om weer te beginnen. Een online 

fitness platform als toevoeging op je aanbod 

geeft weer een krachtige reden om met deze 

mensen in gesprek te gaan.

5. Trek nieuwe leden aan

Het Les Mills On Demand platform promoot 

de live workouts bij Les Mills clubs, waardoor 

het een krachtig wervingskanaal is om meer 

nieuwe leden naar je club te trekken!

5 KANSEN VOOR 
JOUW CLUB OF 
STUDIO 
Het integreren van een online 

fitness platform biedt voor jou 

en je leden enorme voordelen en 

kansen! Zoals deze vijf:





SUCCES OP DIT GEBIED 
VEREIST 5 CRUCIALE 
COMPONENTEN

• Een betaalbaar en 

gebruikersvriendelijk online platform.

• Frisse content van een hoge kwaliteit 

die deelnemers motiveert en boeit.

• Het bieden van een consistent aanbod 

voor thuis en in de club om hun 

loyaliteit te garanderen. Een merk dat 

leden kennen en vertrouwen, zal 

helpen meer mensen aan te trekken.

• Een goede integratie in je 

waardepropositie.

• Een online aanbod dat mensen naar je 

club brengt, en ze niet van de club 

weg laat bewegen.

Nieuw aanbod toevoegen kan moeilijk 

en extreem duur zijn.

LES MILLS On Demand is een kant-en-

klare oplossing van wereldklasse met 

weinig risico's voor je club.

THUISFITNESS 
AANBOD, 
ONTWORPEN VOOR 
JE LEDEN

Les Mills On Demand geeft je leden 

onmiddellijke toegang tot een 

enorme database van 

wetenschappelijk onderbouwde 

workouts die vandaag de dag 6 

miljoen mensen per week in beweging 

brengen:

• Online op maat gemaakte versies van de 

meest populaire fitnesslessen die in 

20.000 clubs over de hele wereld worden 

gegeven.

• Iedere grote categorie van groepsfitness 

training, waaronder kracht, fietsen, dans, 

HIIT, core en mind/body.

• Continue updates, ondersteund door het 

meest recente onderzoek, en geleid 

door ’s werelds beste instructeurs.

• Beschikbaar op vrijwel ieder apparaat en 

platform, waaronder Apple TV, Android, 

iPad en Xbox.

• Uitdagende, waardevolle, effectieve en 

ideale workouts voor thuis of in de club.



ZAKELIJKE 
OPLOSSINGEN, 
ONTWORPEN VOOR 
JOU

Les Mills On Demand is het enige online 

platform dat speciaal is ontworpen als 

aanvulling voor clubs. 

• Bedrijfsklaar technisch en business

model

• Geen risico, geen investering – de

inkomsten worden met jou gedeeld

• Ontworpen om mensen naar je toe te

laten bewegen. Ondersteuning in de

vorm van een les en club locator,

motiverende en educatieve tips om

leden terug naar live lessen te pushen



AFFILIATE PARTNERSHIP 
DAT BIJ JE CLUB OF 
STUDIO PAST

Les Mills On Demand biedt een affiliate 

partnership dat bij jouw club of studio past:

AFFILIATE PARTNERSHIP

• Even gemakkelijk als het promoten van 

een internetlink onder je leden om je 

tegen een kortingstarief op Les Mills On 

Demand te abonneren.

• Ontvang simpelweg een commissie op 

online aanmeldingen, gelinkt naar jouw 

club.

• Je ontvangt een deel van de omzet van 

alle gelinkte registraties.

• Geen kosten voor de club en minimale 

inspanningen.

• Ideaal om via e-mail en social media en 

het terugwinnen van gestopte leden en 

niet omgezette leads aan te sporen.

We ondersteunen je met alle tools die je 

nodig hebt om succesvol te zijn, 

waaronder managementmiddelen en 

marketingmaterialen van wereldklasse.



GEWOONTES VAN CONSUMENTEN 
ONTWIKKELEN ZICH SNEL – 
ONTWIKKEL MET ZE MEE. 

Doe mee met de digitale revolutie en 
transformeer je bedrijf met Les Mills. 
Neem voor meer informatie contact met 
ons op. 
www.lesmills.com/nl/ondemand.




