
SEUS CLIENTES JÁ VIVEM 
A REVOLUÇÃO DIGITAL 
NO FITNESS – E VOCÊ?



A economia on-demand está 

revolucionando o comportamento 

comercial em todo o mundo.

Serviços de streaming como Spotify, 

Netflix e Hulu transformaram a maneira 

como as pessoas consomem mídia, e as 

organizações que demoraram para se 

adaptar agora estão sofrendo as 

consequências.

Da mesma forma, a demanda por fitness 

online está crescendo a cada ano, e só vai 

ficar maior.

APROXIMADAMENTE 
40% DE TODOS OS 
PRATICANTES 
RELATAM QUE JÁ 
TREINAM EM CASA*

85% DOS CLIENTES 
DE ACADEMIA JÁ 
TREINAM EM CASA 
TAMBÉM. DELES, 
67% UTILIZAM 
PLATAFORMAS 
DIGITAIS PARA 
EXERCÍCIOS. **

• Em todo o mundo, as pessoas agora 

esperam se exercitar quando, onde e 

como desejam.

• Um número cada vez maior de 

provedores de treinamento online está 

criando vídeos de exercícios legais e 

acessíveis que são significativamente 

melhores do que os DVDs de 

exercícios tradicionais.

• Os grandes players estão entrando de

dentro e de fora da indústria e estão

aqui para lucrar no mesmo mercado que

você.

• A maioria dos provedores online são 

“anti-academias” e oferecem treinos em 

vídeo como um substituto para os 

treinos dentro do seu negócio.

Para academias tradicionais, é fundamental 

aumentar sua proposta de valor com um 

componente online.

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



1. Proteja seus clientes atuais
Provavelmente, seus clientes já treinam 

em casa. Proteja sua participação no 

mercado contra a concorrência agressiva 

e mantenha o envolvimento do cliente 

além das paredes da academia com uma 

solução integrada de exercícios em casa.

3. Mais receita por cliente
Uma solução de fitness que oferece 

exercícios em casa e na academia pode 

facilmente obter um preço premium.

Inclua opções de treino online em sua taxa 

de adesão ou como um valor agregado e 

você poderá gerar uma receita extra por 

mês por cliente.

4. Reconquiste clientes que 

desistiram e oportunidades não

convertidas

21% da população adulta são clientes que 

não frequentam uma academia e 31% 

considerariam voltar ** - uma solução de 

treino online oferece um motivo poderoso 

para se reconectar com leads inativos e não 

convertidos em seu banco de dados.

5. Atraia novos clientes
Uma plataforma online promovendo seus 

treinos ao vivo pode se tornar um canal de 

aquisição poderoso por si só, levando novos 

clientes a experimentar o ambiente 

estimulante das aulas presenciais da sua 

academia.

A OPORTUNIDADE
Integrar uma solução de exercícios 

em casa à sua oferta de matrícula 

traz benefícios de longo prazo para 

você e seus clientes:

2. Aumente a retenção de clientes
50% dos novos clientes desistem no sexto 

mês.* 

Um motivo importante? 

A frequência deles foi muito baixa para ver 

o valor ou resultados suficientes. É 

recomendado que adultos se exercitem de 

3 a 5 vezes por semana, mas, em média, os 

seus clientes requentam menos de 1,5 uma 

semana.

Uma proposta de fitness mais inteligente 

que combina exercícios na academia e em 

casa atende às necessidades do 

consumidor por facilidade e 

disponibilidade, dando-lhes os resultados 

que desejam e tornando-os mais propensos 

a ficar com você, por mais tempo.





O SUCESSO NESTE 
ESPAÇO REQUER 5 
COMPONENTES 
CRÍTICOS

• Uma solução de tecnologia acessível 

e fácil de usar

• Conteúdo novo e de alta qualidade 

que motiva o envolvimento ***

• Oferecer um programa consistente de 

treinos na academia e em casa para 

garantir sua lealdade. Uma marca que 

os clientes conheçam e confiem 

ajudará a alcançar uma maior 

aceitação

• Integração adequada em sua proposta 

de valor, matrículas, vendas e 

processos de recomendação

• Uma oferta online que atraia as 

pessoas para o seu negócio, e não 

para longe dele

Conseguir um novo espaço para novos treinos 

pode ser difícil e extremamente caro.

LES MILLS On Demand é uma solução de nível 

mundial e de baixo risco para oferecer a 

melhor solução em treinos coletivos.

SOLUÇÕES DE 
FITNESS PARA CASA 
PENSADAS EM SEUS 
CLIENTES

O LES MILLS On Demand oferece aos seus 

clientes acesso instantâneo a uma enorme 

biblioteca de treinos comprovados que já 

movimentam 6 milhões de pessoas todas as 

semanas:

• Treinos online das aulas coletivas mais 

populares, ministradas em 20.000 

academias em todo o mundo

• Oferecemos todos os principais gêneros 

de treinamento coletivo, incluindo força, 

ciclismo, dança, HIIT, core e mente / 

corpo

• Atualizado continuamente, apoiado 

pelas pesquisas mais recentes e 

ministrado pelos melhores 

apresentadores

• Fornecido por meio de quase todos os 

principais dispositivos e plataformas, 

incluindo Apple TV, Android, iPad e 

Xbox

• Desafiador, recompensador, eficaz e 

ideal para treinar quando e onde 

quiser



SOLUÇÕES DE NEGÓCIO 
PROJETADAS PARA VOCÊ

LES MILLS On Demand é a única oferta 

online projetada para integrar e atender o 

mercado de academias:

• Modelo técnico e de negócios

• Risco zero, investimento zero e a 

renda ainda é dividida com você

• Projetado para levar as pessoas até 

você, dicas motivadoras e educativas 

para despertar o desejo dos clientes de 

participarem de experiências ao vivo,

na sua academia



MODELO DE PARCERIA 
PARA SEU NEGÓCIO

LES MILLS On Demand oferece um modelo 

de parceria para atender você:

PARCERIA DE AFILIADOS

• Tão fácil quanto promover um link da 

internet para sua rede assinar o 

aplicativo

• Forma simples de coletar uma comissão 

sobre as assinaturas online

• Você recebe uma divisão da receita em 

todas as assinaturas pagas mensalmente

• Sem custo extra para a licença 

da sua academia, além de todo 

o suporte ser da Les Mills

• Ideal para promover via e-mail e 

mídias sociais, e reengajar clientes 

que sumiram ou em potencial

Forneceremos a você todas as ferramentas necessárias 

para o sucesso, incluindo recursos de gerenciamento e 

imagens de marketing de qualidade mundial.



OS HÁBITOS DO CONSUMIDOR 
ESTÃO EVOLUINDO RAPIDAMENTE 
- EVOLUA COM ELES.

Junte-se à revolução digital e transforme 
seu negócio com a Les Mills. Para obter 
mais informações, entre em contato com 
seu gerente de experiência ou acesse
https://www.lesmills.com/br/academias/
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