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00/ INTRODUÇÃO

Durante o ano inteiro, as academias e estúdios passam
por períodos de baixa demanda. Este períodos estão geralmente ligados a eventos específicos e acontecem todos os
anos, os mais comuns são o inverno, férias, finais de ano e
outros. Nossa proposta com este eBook é te ajudar a reduzir
a taxa de rotatividade e a tecnologia será sua parceira em
todas as fases do ciclo de vida do cliente dentro da sua academia, ela vai tornar os seus processos mais eficientes e estáveis ao longo do tempo.

A rotatividade de clientes no mercado fitness é realmente muito alta, de
acordo com a pesquisa feita pela Wellness & Sport Consulting, as academias chegam a perder 70% dos seus alunos. Isso significa que a cada 10
clientes que você conquista, 7 deles deixam sua academia. E 12% destes
novos clientes abandonam o seu negócio antes de completarem 3 meses.
Um levantamento feito em 2016 mostrou que a principais motivos dos
clientes abandonarem as academias é a falta de motivação seguido do
desconforto com o plano de treino. Para que isto não aconteça as academias precisam apostar em 3 pilares fundamentais:

Otimização de tarefas. Terá mais tempo e sua
equipe mais próxima do seus clientes.
Tomada de decisão. Através dos relatórios e estatísticas sobre a equipe você aumentará a produtividade na sua academia.
Marketing e Comunicação. Uma ferramenta imprescindível para oferecer personalização aos
usuários.

Como você faz para atrair potenciais clientes? E como você desenvolve
com eles um relacionamento duradouro e satisfatório no cumprimento de
expectativas através da tecnologia?

Vamos conhecer as diferentes fases de um cliente e como
as ferramentas digitais nos ajudam a otimizar cada uma
dessas etapas.
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01/ A CAPTAÇÃO
Como localizo meus
potenciais clientes?

Alguns agentes externos, tais como academias nas proximidades ou períodos sazonais, fazem com que os clientes
“cheguem por vontade própria”. Porém, as academias não
podem confiar apenas em tais circunstâncias, elas precisam
ser pró ativas, criando ações para competir com outras academias que tem as mesmas características que as suas.

É importante que a academia busque clientes de diferentes formas. Por tanto, recomendamos centrar a estratégia de marketing que foquem no cliente e não no produto. Seguindo
essa dica sua estratégia será bem sucedida.

Os alunos ativos são os maiores divulgadores da sua academia. Segundo o estudo da Life Fitness 2016, os 2 principais motivos pelo quais as
pessoas procuram uma academia são: proximidade de casa e a recomendação de um amigo. Se sua academia cuidar bem do aluno e entregar
recompensas a cada indicação de um amigo, você terá em mãos o
melhor e mais barato meio de propagador da sua marca. E a tecnologia
será sua grande aliada neste processo, para que você acompanhe a evolução desta estratégia de forma automática.
Como podemos utilizar o Marketing Digital neste processo?

Determine um público alvo que corresponda com a sua linha
de negócio assim você pode oferecer um serviço que satisfaça
suas necessidades.
Tendo claro este público. Crie ações de forma otimizada para
atrair o interesse deste público. Para reduzir o custo no processo de atração pense em formas de fidelizar logo nas primeiras etapa da sua estratégia. Algumas ideias como: manter
o site da sua academia atualizado, blog com conteúdo relevante e de qualidade, boa avaliações nas redes sociais ajudam
criar uma boa impressão sobre o seu negócio. Ações de geomarketing também são ótimas formas de atrair pessoas para
sua academia.
Quando o cliente já está interessado, é importante ficar de
olho no processo de conversão. Se o “futuro cliente” mostrou
interesse ofereça um FastPass com alguns dias para que ele
conheça na prática como funciona sua academia.

Agora que já captamos os clientes está na hora fidelizá-los
na academia.nuestro centro.
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02/ A CONVERSÃO
Como faço para que o meu cliente
se sinta parte da academia?

Uma vez que já captamos o cliente, é muito importante
usar estratégias para mantê-lo. De acordo com a Life Fitness 2016: “apenas 23% das academias tem uma pessoa
responsável pela conversão de alunos”, seguindo este raciocínio um cliente pode custar até 7X mais do que manter
um que já teve contato com a sua academia. Neste sentido,
as ferramentas digitais são ótimas aliadas na otimização de
tempo e recursos.

Seguindo a mesma linha de raciocínio podemos afirmar que “Os clientes que não tem contato com os professores têm mais que o dobro de
chances de cancelar sua matrícula, se comprado aos que mantêm contato frequente. Nesta fase do ciclo de vida do cliente da sua academia
devemos levar em consideração o que indica Paul Bedford: uma hora de
dedicação e suporte extra na iniciação do aluno resulta em até 7 meses
mais na retenção média.
Depois de observar a importância da retenção nas academias, vejamos
algumas ações concretas que podemos realizar:

Para marcar objetivos específicos e avaliar o progresso do
cliente, a tecnologia nos permite fazer uma entrevista inicial
mediante a anamnese e avaliações que medem sua condição
física e composição morfológica.
É importante que o cliente comece a treinar logo após a avaliação. Você pode gerar programas e atividades físicas inteligentes adaptados às suas necessidades específicas como
as novas ferramentas digitais que ajudam controlar suas preferências, gostos, status e etc. Propondo um plano personalizado de forma rápida e prática.

Essas ações melhoram a experiência do cliente, promovendo o sentimento
de pertencer a academia.
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03/ A FIDELIZAÇÃO
Como consigo criar uma relação estável e duradoura com o meu cliente?

A fidelização dos clientes é uma das tarefas mais importantes das academias. O vínculo criado entre o gestor/personal trainer e sua base de clientes se baseia em diferentes relações: interações entre academia/gestor/cliente, realização
dos objetivos e serviços que satisfaçam suas expectativas.
A abordagem mais eficaz para promover a lealdade é a “qualidade seletiva”, isto é, oferecer a mais alta qualidade para os clientes que realmente precisam e valorizam a tecnologia
(Pablo Viñaspre, Gerente de WSC Consulting).

A “qualidade seletiva” pode levar a “experiência seletiva” se conseguimos
segmentar diferentes tipos de clientes que fazem parte da academia.
Por exemplo, as demandas de um cliente com hábitos consolidados são
totalmente diferentes de uma pessoa que está iniciando. No primeiro caso,
as interações devem para que a pessoa se sinta especial na academia, enquanto no segundo caso, as interações devem ser destinadas a reduzir o
estresse para que ele visite periodicamente a academia até que se torne
um hábito.
As ferramentas digitais nos permitem segmentar as diferente tribos dentro
da academia, criando interações mediante a envio de emails, notificações
push e chat. Para fomentar ainda mais o feedback dos usuários, as pesquisas automatizadas (como o NPS) são ferramentas muito efetivas para que
eles transmitam suas opiniões.
A personalização e adaptação de serviços permitirá que as pessoas se identifiquem com a sua academia, criando um diferencial para o seu negócio.
Saber como superar as expectativas de cada cliente, a cada momento cria
experiências positivas que o levam a permanecer ao nosso lado. Ter um
conhecimento abrangente e atualizado do seu cliente te ajuda a superar
suas expectativas antecipando o que ele precisa.
Fazer com que os clientes desfrutem da academia deve ser sua maior inspiração, isso naturalmente aumenta o ciclo de vida do cliente com a sua
academia.
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Gostou? Ficou curioso para ver
tudo isso na prática?

AGENDE AGORA UMA
DEMOSTRAÇÃO
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