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Olet täällä > Etusivu
Etusivu

Kirsi
Mäkelä

Ohjelmat

Ohjelmat

Tänään

Treeniohjelmat

Kevyt juoksulenkki

Oma tili
Elämäni kunnossa 30-vuotiaana.
Ohjelmakauppa
OMA TILI

Ravintoohjelmat

8

Tarkastele

Vähintään 5 lasia vettä

Tuotekauppa

Treenipäiväkirja

235

Ruokapäiväkirja

164

Joulukuu 2016

Omat valmentajani

Trainerihaku
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Tavoitteet
Painonpudotus - 5kg

SAAVUTETTU

Yleiskunnon lisääminen

SAAVUTETTU

Unen lisääminen

SAAVUTETTU

TNT

Kirjaudu ulos
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Tänään

LISÄÄ UUSI TAVOITE

Sinulla menee hyvin! Pitäisikö sinun
pian asettaa uutta haastetta
itsellesi?

Tehty tehtävä

/10.000

Valmentaja Terhi Immonen

Tuleva tehtävä

Tekemätön tehtävä

Askeleet
3,051
Askeleet
viikossa

76,353

8

Liitteet

8

16
23

7

Raportit

1

Kulutus
897

Tehtävät
Merkkaa
ﬁilis

Merkkaa
uni

Kirjaa
harjoitus

Ravintopäiväkirja

Tulosseuranta

CHAT

TNT TRAINERIT
Paketteihin kuuluu
aina TNT Trainerit
palvelu joko ilman
valmentajaa tai
valmentajan kanssa.

KCAL

/1800 KCAL

Kokonaiskulutus
viikossa

12 897

KCAL

Healthfactoryn Tyohyvinvointia.com
Healthfactory on nuori innovatiivinen liikunta- ja hyvinvointialan
yritys, joka tuottaa erilaisia teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja
hyvinvointikentälle. Teemme yhteistyötä Suomen suurimpien
liikunta- ja hyvinvointialanyritysten kanssa.
Healthfactoryn oma tuote on TNT Trainerit -palvelu, joka on markkinoiden
edistyksellisin liikunta- ja hyvinvointialan suomenkielinen valmennusjärjestelmä.

KUMPPANIT
Kartoituksen
perusteella etsimme
kumppaniverkoston
tarjoajista yritykselle
sopivimmat palvelut
ja valmentajan.

Yhdessä liikunta- ja hyvinvointialan ammattilaisten kanssa pystymme
tuottamaan kustannustehokasta liikunta- ja hyvinvointivalmennusta!
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KARTOITUS

EHDOTELMA

STARTTI

AINA ilmainen laaja
kartoitus ja raportti
graafien kera.

Ehdotelmassa on
huomioitu budjetti sekä
tarpeet ja toiveet.

Startti heti kun asiakas
hyväksyy sopimuksen
tai kun asiakas haluaa.
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SOPIMUS
Sopimus laaditaan
vasta kun asiakas on
tyytyväinen
kokonaisuuteen.

ESIMERKKEJÄ HINNOISTA

HINNASTO
Hinnoittelumalleja on useampia ja kokonaisuus voidaan aina räätälöidä
asiakasyrityksen mukaan. Meillä on kuitenkin myös valmiita paketteja.
1. LOW BUDGET PACKAGE 12kk

2. COACHING PACKAGE LIGHT

- TNT Trainerit ohjelmisto

- TNT Trainerit ohjelmisto

- 30€ arvosta krediittejä jokaiselle työntekijälle (voi

- Valmentajan laatimat harjoitus- ja ravinto-

- Työntekijät voivat itse seurata edistymistään ja

- Ei sisällä valmennusta, eikä ohjelmien päivitystä

ohjelmat (työntekijöiden tavoitteiden pohjalta
laadittuna ja henkilöstö ryhmiin jaettuna).

ostaa vapaavalintaisia ohjelmia eli esim.
toimistotyöläisen selkäjumpan, jne.).

ladata erilaisia raportteja edistymisestään tai
vaihtoehtoisesti hankkia omatoimisesti
valmentajan +1200 valmentajan
valmentajaverkostostamme.

- Työntekijät voivat ostaa valmentajalta myös

henkilökohtaista valmennusta omatoimisesti
maksamalla sen itse.

- Palvelun käyttöä voi henkilöstö myös jatkaa

- Ei sisällä valmentajaa

”hamaan tappiin” asti eli ohjelmat, työkalu, jne.
säilyvät henkilöstöllä maksutta käytössä ja voivat
hankkia oman valmentajan myös myöhemmin
käyttämällä meidän yli 1200 valmentajan
hakupalvelua.

- Sopii erityisesti nopeisiin aloituksiin ja voidaan

startata vaikka heti seuraavana päivänä
tilauksesta.

- Voidaan myös ottaa mikäli koetaan että halutaan

- 10€ arvosta krediittejä jokaiselle työntekijälle (voi

ensin kokeilla ja tunnustella palvelua ennen
isompien kokonaisuuksien ostamista.

ostaa vapaavalintaisia ohjelmia eli esim.
toimistotyöläisen selkäjumpan, jne.).

✴ Hinta: 20€/hlö + alv.

✴ Hinta 1050€ starttimaksu + 25€/hlö + alv.

TNT TRAINERIT PALVELU
Palvelun avulla voidaan luoda erilaisia tavoitteita (päätavoite +
välitavoitteet), sekä seurata niiden toteutumista. Ohjelman avulla voidaan
myös suorittaa harjoitusohjelmia, seurata unta, fiilistä, sekä monia muita
hyvinvointiin liittyviä tekijöitä.
JOKAINEN työntekijä voi käyttää palvelua omalla tyylillä. Mikäli uni ei ole
tärkeä seurattava elementti, niin ei sitä ole pakko seurata. Innokkaimmat
voivat kuitenkin seurata vaikka kaikkia tekijöitä ja vertailla niitä keskenään,
jolloin nähdään esim. unen ja fiiliksen suhde painonpudotusvauhtiin.
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3. COACHING PACKAGE TOTAL

‣ 3kk PAKETTI

- TNT Trainerit ohjelmisto

- Sisältää kaiken mitä vasemmalla kuvattu 3kk

- Valmentajan laatimat harjoitus- ja ravinto-

ajan.

ohjelmat (työntekijöiden tavoitteiden pohjalta
laadittuna ja henkilöstö ryhmiin jaettuna).

✴ Hinta 1460€ starttimaksu, sekä lisäksi:

- Sisältää ohjelmien päivityksen 1-2 kertaa,

105€hlö + alv. (kun osallistujia <30hlö)

yksilöiden henkilökohtaisen seurannan,
yksilöraportit kuukausittain, chat-palvelun (voi
viestittää ja kysyä kysymyksiä valmentajalta), jne.

81€/hlö + alv. (kun osallistujia 30-100hlö)
73€/hlö + alv. (kun osallistujia >100hlö)

- KEVYT PERSONAL TRAINING VALMENNUS

KOKO ORGANISAATIOLLE
KUSTANNUSTEHOKKAASTI!

‣ 6kk PAKETTI

- Jokainen saa toteuttaa projektia yksilönä, mutta

- Sisältää kaiken mitä vasemmalla kuvattu 3kk

myös ryhmissä toimiminen on mahdollista. Tämä
mahdollistaa myös arempien ihmisten
osallistumisen. Valtaosa ihmisistä haluaa
kuitenkin toteuttaa elämäntaparemontteja
yksilöinä.

ajan.

✴ Hinta 1460€ starttimaksu, sekä lisäksi:

194€hlö + alv. (kun osallistujia <30hlö)

- Henkilöstö voi halutessaan hankkia valmentajalta

/valmentajilta myös vielä yksilöllisempää
valmennusta vielä tehokkaamman seurannan
kanssa halutessaan.

153€/hlö + alv. (kun osallistujia 30-100hlö)
139€/hlö + alv. (kun osallistujia >100hlö)

- Tärkeintä elämäntapamuutoksissa on selkeä

projektisuunnitelma, tavoitteet ja välitavoitteet,
sekä seuranta. Tämä kokonaisuus tarjoaa kaiken
tämän kustannustehokkaasti!

- Innostaa, motivoi ja tehostaa tuloksien

saavuttamista!

TNT TRAINERIT VERKOSTON
VALMENTAJAT
Trainerit.fi verkoston yli 1200 valmentajaan kuuluu erilaisia
ammattilaisia niin fysioterapeuteista personal trainereihin, kuin
ravitsemusterapeuteista huippu-urheilijoiden valmentajiin.
Valmentajissa on niin miehiä, kuin naisia ja ikähaarukkaakin
löytyy 20- 60 välillä.
Oikea tekijä tai tekijät löydetään aina. Valmentaja kartoitetaan
yrityksen tarpeiden ja henkilöstön toiveiden mukaan.
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HINNASTON TIIVISTELMÄ
EI VALMENTAJAA

OHJELMAT

sis. VALMENNUKSEN

PARAS PAKETTI
sis. VALMENNUKSEN

Low Budget 12kk

Coaching Light

Coaching Total 3kk

Coaching Total 6kk

EI OLE

1050 €

1460 €

1460 €

20 €

25 €

kts. alempaa

kts. alempaa

Hinta / hlö
alle 30 osallistujaa

kts. ylempää

kts. ylempää

105 €

194 €

Hinta / hlö
30-100 osallistujaa

kts. ylempää

kts. ylempää

81 €

153 €

Hinta / hlö
>100 osallistujaa

kts. ylempää

kts. ylempää

73 €

139 €

Hinta/hlö
Starttimaksu
Hinta / hlö

Hintoihin lisätään alv. 24%

4. RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT?
- Räätälöidyt ratkaisut voivat koostua esim. Firstbeat mittauksista, kuntotestauksista,

valmennuksista, hierontapalveluista tai mistä tahansa muista työhyvinvointikartoituksessa
ilmenneistä tarpeista tai toiveista.

- Räätälöidyt ratkaisut laaditaan aina asiakkaan oman budjetin puitteissa käyttäen omaa

kumppaniverkostoamme tai mikäli omasta kumppaniverkostostamme ei osaajaa tai
palveluntarjoajaa löydy, niin etsimme sellaisen asiakkaan puolesta.

- Kaikki kumppanimme ovat kirjoittaneet vaitiolovelvollisuussopimuksen, jonka myötä ovat

sitoutuneet pitämään kartoituksissa ilmenneet asiat salassa. Emme myöskään toimita
kartoituksen tietoja kumppaneillemme ellei asiakkaalle selkeästi etsitä räätälöityä ratkaisua ja
ellei kumppaniyrityksen tarjonta kohtaa tarpeiden kanssa.

- Kumppaneita ja kartoituksia varten olemme kehittäneet oman systeemin, jolla voidaan yhdistää

tekijä ja asiakas tehokkaasti. Kartoituksen pohjalta syntyy ns. ”tarvetägejä”. Jokaiselle
kumppanillemme on myös teetetty kumppanikartoitus. Näin voimme yhdistää tehokkaasti
asiakkaan ja palveluntarjoajan. Samaa teknologiaa hyödyntää myös valmentajan valitseminen.
Valmentajaverkostomme osaajien osaaminen kartoitettu ja luotu työkalu, jolla voimme etsiä
tehokkaasti sopivia tekijöitä. Pelkkään teknologiaan emme kuitenkaan pelkästään luota, vaan
tarkastukset tekee aina hyvinvointialan- ja rekrytoinnin ammattilainen.
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