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Verbreding distributiekanalen ROM Machine

Boris Sala, importeur ROM Machine:
“Meer keuze in concepten”
Hoewel er de afgelopen jaren
succesvolle concepten met de
ROM Machine, het enige complete High Intensity trainingstoestel,
in de markt zijn gezet, blijft het
een beetje een buitenbeentje.
“En”, zegt importeur Boris Sala,
“dat is de aantrekkingskracht
voor nieuwe leden en dus fitnessondernemers. Het trekt nieuwsgierige mensen die wat nieuws
willen proberen. Daarom willen
we mogelijkheden verruimen met
een licentie-vrij concept.
Fitnesscentra kunnen daarbij zelf
kiezen, zonder vaste maandelijkse
lasten, hoe ze nieuwe leden naar
hun centrum trekken.”

De ROM Machine blijft een fenomeen
dat de nodige nieuwsgierigheid trekt
en scepsis oproept. De Unique Selling
Proposition, een Total body workout in
twee maal vier minuten, van dit High
Intensity trainingstoestel, wordt nog
steeds kritisch bekeken. Boris Sala, de
importeur voor Europa van de ROM
Machine, maakt zich daar niet zo druk
meer over.“De ROM Machine bestaat al
sinds 1989 en heeft zijn effectiviteit
bewezen. Dat blijkt uit internationaal en
nationaal onderzoek, zoals het TNO
onderzoek van een aantal jaren geleden. De scepsis van veel fitnessondernemers biedt ondernemers die wel het
toestel en de trainingsmethode in het

juiste perspectief zien, juist meer kansen. Het inzetten van de ROM Machine
trekt gemiddeld honderdvijftig nieuwe
leden, waarvan er twintig tot veertig
procent lid blijven. De Range Of Motion
Machine zorgt dus voor een snelle
Return on Investment.
Eigen keuze
Sala merkte dat fitnessondernemers
meer ruimte wilden bij het inzetten van
de ROM Machine.“Voor sommige fitnesscentra werkt een licentie-vrij concept het best, anderen willen het toestel graag in de eigen specifieke setting
optimaal tot zijn recht laten komen.
Daar bieden we nu een lincentie-vrij
conceptt. Als je alleen het toestel wilt
kopen, kan dat. Natuurlijk zit daar de
opleiding en het marketingmateriaal
bij, maar voor de rest kun je naar eigen
inzichten een werf- of behoudcampagne opzetten. Wil je toch meer ondersteuning vanuit ons, dan kun je dat
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licentie-vrij inkopen. Op die manier heb
je geen extra vaste lasten, maar slechts
een beperkte eenmalige uitgave op dat
moment dat je er behoefte aan hebt.”
Extra voordelig
Nu een ROM Machine aanschaffen,
heeft nog meer voordelen.“We kunnen
nu direct leveren. We hebben een partij
aangeboden gekregen van de fabrikant,
waar we eenmalig bijna twintig procent
korting op kunnen geven. Het is een
beperkte voorraad, dus het is een kwestie van snel reageren, wil je profiteren
van dit voordeel. Zolang de voorraad
strekt bieden we de ROM Machine nu
licentievrij, zonder extra kosten met vijf
jaar garantie aan.”
Meer informatie,
www.rommachine.nl

