CONTENT

OQUEÉOLESMILLSCONTENT?
Ofereça os melhores conteúdos no seu aplicativo ou site.

1

Aulas Les Mills no
seu aplicativo/site

2

Conteúdo premium
para você oferecer

Forneça aos seus clientes acesso fácil aos treinos mais

3

Economize R$
na produção

Mais de 100 vídeos com apresentadores premium, incluindo

Assuma o controle e mantenha a experiência do seu cliente
dentro do seu próprio ecossistema.

populares que estão sendo usados pelos assinantes do
aplicativo LES MILLS On Demand.

exercícios que necessitam de equipamentos ou não, dicas
técnicas e vídeos de mindfulness com novos lançamentos a
cada trimestre.
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O QUE O CONTENT OFERECE?
PODER DOS DADOS

MELHORE A RETENÇÃO

Use os dados de seus treinos digitais para

Atraia novos clientes com uma matrícula digital

maximizar as oportunidades no mix de programas e

que pode ser transformada posteriormente em uma

quadro de horários da sua academia. Descubra, de

nova matrícula, mas de aulas presenciais.

fato, o que seus clientes mais estão praticando!

MODERNO E ATUALIZADO DIGITAL E ECONÔMICO
Construir um negócio sustentável com uma solução

Mantenha os clientes ativos e engajados com a sua

de fitness integrada; crie uma conexão significativa

academia, mesmo que eles não possam

e de longo prazo com seus clientes por meio de

comparecer; a combinação de opções de treinos

opções digitais e presenciais.

presenciais e em casa faz com que seus alunos
fiquem mais tempo com você.
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COMO PODEMOS AJUDAR O SEU NEGÓCIO
COM O LES MILLS CONTENT:
• O CLIENTE LEVA A ACADEMIA PARA A SUA CASA – Acesse mais dos treinos
coletivos que você ama. Tenha tudo em um só lugar sem a necessidade de
aplicativos adicionais e gere mais valor agregado para o negócio.
• EXPLORAR NOVOS TREINOS – Tenha a confiança para expandir sua rotina no
conforto de sua própria casa. Tenha mais variedade em seu treinamento e se
apaixone por uma nova aula.
• OBTER RESULTADOS – Com o LES MILLS Content você oferece uma série de
vídeos de técnica para ajudá-lo a aperfeiçoar seu treino, a fim de promover
resultados mais rápidos!

LES MILLS CONTENT
Sete programas para oferecer no aplicativo ou site da academia

COM O LOGO DA SUA ACADEMIA
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COMO FUNCIONA O LIVESTREAM RECORD
O LES MILLS Livestream Record permite que você
ofereça a seus clientes uma biblioteca centralizada
de vídeos on demand de treinos Les Mills, ministrado
por seus próprios instrutores.
•

Tenha seus próprios instrutores em sua biblioteca de vídeos sob demanda para dar aquela
sensação de comunidade, conexão e familiaridade com rostos que seus clientes conhecem.

•

Ofereça treinos premium e consistentes por meio de uma biblioteca centralizada em transmissões
ao vivo.

•

Seus clientes podem fazer os treinos de seus instrutores favoritos a hora que quiserem, onde eles
preferirem.
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SEU NEGÓCIO
OMNICHANNEL
Integre suas experiências presenciais e
digitais oferecendo aos clientes uma
experiência única, integrada e relevante
com a ajuda da Les Mills.

EM
CASA
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AULA
PRESENCIAL
AULAS
PRESENCIAIS

NA
ACADEMIA

AS VANTAGENS

Potencializar o relacionamento
com seus clientes

Maior portifólio de aulas para o
aluno treinar em casa

$

Gerar receita sem depender
exclusivamente das aulas presenciais

X

Oferecer conteúdo premium
com baixo investimento
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Estar alinhado às tendências
oferecendo solução de fitness online

Incentivar os clientes para adotarem
um estilo de vida saudável

CONTINUE ACOMPANHANDO AS NOVIDADES
DA LES MILLS BRASIL VIA CANAIS DIGITAIS
• Instagram: @lesmillsbrasil
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• Site: www.lesmills.com/br
• LinkedIn: Les Mills Brasil
• Facebook: Les Mills Brasil
• E-mail: lmb.marketing@lesmills.com

