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Relaks        Leczenie        Odnowa

Salon 
HydroMasażu

Zalety 
     suchej hydroterapii ?

Innowacyjność

Dobre samopoczucie

Powszechne zainteresowanie 
na rynku

Członkowie klubu otrzymują codziennie 
7-10 minut relaksującego masażu, często 
w formie odpoczynku po intensywnym 
treningu.

Włączając opcję korzystania z suchej  
hydroterapii HydroMassage w ramach karty 
Premium bądź za dodatkową opłatą rzędu 
$10-20 miesięcznie, kluby fitness otrzymują 

dodatkowe źródło przychodów.

Informacja zwrotna na portalach społecznościowych

„Dla mnie główną motywacją, aby 
pójść do klubu fitness, jest możli-
wość skorzystania po treningu z su-
chej hydroterapii HydroMassage.”

„…jestem pewny, że suchy  
hydromasaż, to najlepsza rzecz,  
jaka mi się w życiu przytrafiła.”

„Skorzystałam dzisiaj wieczorem 
z suchej hydroterapii i muszę wam 
powiedzieć, że było fantastycznie!”

„Samo tylko łóżko do suchej 
hydroterapii już jest warte karty 
Premium.”

„Słowo daję, że za każdym razem, 
kiedy korzystam z suchej  
hydroterapii, to czuję, jakby mi ktoś 
wstawił nowy kręgosłup.”

„To, co mi się najbardziej podoba 
w klubie, to łóżka do suchego 
hydromasażu.”
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Zaufali nam
 czołowi przedstawiciele branży

Cory Brightwell
Współzałożyciel 
klubu Chuze Fitness

„Ludzie kochają łóżka do suchego hydromasażu 
HydroMassage.  Obecnie w naszych klubach 
posiadamy kilka takich łóżek.

Z uwagi na duże zainteresowanie członków 
musieliśmy w naszym nowym lokalu w Garden 
Grove powiększyć liczbę łóżek do siedmiu”

Steven Strickland
CEO
Klub Workout  
Anytime

„Bez wątpienia łóżka przyczyniły się do zwiększe-
nia sprzedaży kart członkowskich typu Premium, 
ale najlepsze rezultaty osiągamy reklamując 
łóżka HydroMassage w przedsprzedaży w nowo 
otwieranych placówkach.
Obserwujemy wtedy generalnie większą liczbę 
sfinalizowanych umów w ramach całej oferty,  
a nie tylko w kategorii pakietów Premium.”

Jared Krinsky
Właściciel
Anytime Fitness

„35-40% naszych członków dokupuje tę opcję  
do zakresu podstawowej karty klubowej.   
To po prostu świetne narzędzie sprzedaży.

Zamiast jednego łóżka HydroMassage  
i solarium, wolelibyśmy mieć dwa łóżka.”

Lista czołowych klubów wykorzystujących łóżka do suchego hydromasażu HydroMassage stale rośnie.
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Więcej „zdrowia” 
w klubie fitness

Łóżka do hydromasażu HydroMassage®  
to najbardziej znane i niezawodne modele.

Technologia ta została po raz pierwszy  
wykorzystana w gabinetach chiropraktyki, 
fizykoterapii i w przychodniach lekarskich.

Łóżka HydroMassage dobrze się wpisują  
w kluby fitness, które pragną zapewnić  

swoim członkom „pełny zakres usług wellness”.

Najlepsze wyniki zapewniają łóżka  
HydroMassage zainstalowane  
w pomieszczeniach typu spa, bowiem 
gwarantując użytkownikom pewien stopień 

prywatności umożliwiają także swobodny 
relaks podczas masażu.

Bardziej efektywny   

     masaż

Modele łóżek 

    HydroMassage®

HydroMassage®
Modele łóżek typu BED
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HydroMassage®
Modele Lounge

Koniec treningu nigdy 
nie był tak przyjemny

Model Lounge to nowa, innowacyjna linia 
produktów HydroMassage, która  

zadebiutowała na rynku w roku 2015.

Dzięki zmniejszeniu o 35% emisji szkodliwych 
dla środowiska model Lounge nadaje się  
znakomicie do lokali o ograniczonej  
powierzchni.

Wysoka konstrukcja gwarantuje  
użytkownikom maksymalnie dobrą  
widoczność i wygodę.

Modele Lounge można instalować  
w pomieszczeniach zapewniających  

częściową prywatność bądź bezpośrednio  
na sali ćwiczeń. 

Modele 

    Lounge
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Najlepsze metody 
przedstawiania łóżek 

 HydroMassage®

Strefy HydroMassage® – umieszczone  
w głównych ciągach ruchu w klubie 

- wyposażone są w 2-4 łóżka i niedużą 
poczekalnię.

Karta członkowska Premium obejmuje  
korzystanie z pakietów terapii 

HydroMassage®, często w połączeniu  
z 2-3 innymi urządzeniami.

Na koniec oprowadzania nowych,  
potencjalnych członków, personel klubu 

prowadzący sprzedaż kart członkowskich 
oferuje próbny masaż trwający od 1 - 3 

minut, aby zwiększyć szanse pozyskania 
nowego klubowicza.

„W klubach franczyzowych Crunch do karty członkowskiej Peak dołączamy ofertę  
HydroMassage.

Jest to bardzo pomocne w przypadku mniej ekskluzywnych wersji naszych klubów.   
Po wypróbowaniu hydromasażu członkowie są mile zaskoczeni i uważają,  
że jest to doskonałe uzupełnienie oferty.”

- Mike Feeney
Wiceprezes Wykonawczy, New Evolution Ventures
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List od założyciela

Mimo 26 lat pracy w tej dziedzinie, moja pasja i duch przedsiębiorczości, aby stworzyć najbardziej  
innowacyjne możliwości masażu, nadal pozostają równie silnie jak w roku 1989, kiedy to założyłem swoją  
firmę.  Po wprowadzeniu na rynek już 16 generacji wyrobów marki HydroMassage stwierdziłem,  
że wszystkimi decyzjami, jakie podejmujemy w życiu, kierują dwie nadrzędne zasady:

Innowacja i reakcja użytkownika

Kiedy po raz pierwszy próbujemy nowe urządzenie do masażu, to wszystko się nam podoba.   
Jednak powinniśmy zadać sobie podstawowe pytanie: czy po wypróbowaniu klienci będą nadal na tyle 
zmotywowani, by rzeczywiście wygospodarować w swoim wypełnionym harmonogramie wystarczającą 
ilość czasu na to, by wrócić do klubu nie raz, ale regularnie?

Po raz pierwszy zorientowaliśmy się, że to się nam udało, kiedy wydarzyły się dwie rzeczy: 1) lekarze zauważyli, że pacjenci przejeżdżają 
dłuższe odległości po innych zajęciach, aby skorzystać z łóżek HydroMassage w ich własnych gabinetach oraz 2) kluby fitness  
posiadające nawet siedem zestawów HydroMassage zaobserwowały, że wszystkie są w ciągłym użyciu przez cały dzień.  Opierając się 
na tym sukcesie, każdego dnia szukamy nowych, unikalnych sposobów doskonalenia naszych technologii i dostarczanych rozwiązań.

Jakość i akcent na klienta

Przyjemność, jaką daje masaż, to tylko pierwszy krok.  Poświęciliśmy niezliczone godziny i włożyliśmy mnóstwo energii w takie  
zaprojektowanie naszych wyrobów, aby mieć pewność, że każdy model i zestaw wygląda i pracuje dokładnie tak samo po wielu latach 
użytkowania, jak w dzień, w którym zjechał z linii produkcyjnej oraz że jest łatwy do konserwacji.
Bez względu na to, jakie sprzedają wyroby czy usługi, uważam, że prawdziwie wielkie firmy muszą w stosunku do klienta działać jak  
organizacje usługowe.  Nieważne, czy ekspresem wysyłamy potrzebną część na drugą półkulę, czy też przez 7 dni w tygodniu  
zapewniamy pomoc techniczną w naszej siedzibie w Tampa Bay na Florydzie, naszą naczelną cechą pozostaje nieustanna praca i troska 
o klienta.
Proszę przyjąć moje najszczersze wyrazy podziękowania za Państwa współpracę i zaufanie, jakim obdarzyliście nasze wyroby marki 
HydroMassage.

Paul Lunter
Założyciel i Prezes HydroMassage®



Wyłączny przedstawiciel w Polsce

Przedsiębiorstwo Handlowe HAS-MED
ul. Młyńska 20
43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 33 812 29 64
Tel. +48 33 812 45 82
Tel/Fax. +48 33 812 31 79

biuro@hasmed.pl
www.hasmed.pl


