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MARKNAD &
PRISSÄTTNING

Vad kostar en behandling för kund?
Idag debiterar de flesta kliniker mellan 2000 - 3000 kr per behandling beroende
på maskin, se kalkyl nedan.
Detta

priset

är

kompletterande

då

endast

paketeringar

för

själva

med

lymf,

fettreducerings-behandlingen
kost

och

livsstilsrelaterad

och

inte

kunskap

som

en klinik kan erbjuda.

LEASA?

Paketeringar är vanligt då man ökar kundens känsla för värdet.
Om man väljer att paketera flera behandlingar, exempelvis med klippkort (8-1012 pack) så blir intäkten ca 25 000 kr uppåt per kund.

Vilka paketeringar kan man erbjuda?

Se vår whitepapper
"Fördelarna med
leasing"!

Man kan kombinera med exempelvis en personlig tränare, träningsprogram och
laser vilket inte är ett krav för en effektiv behandling.
Kunden får på så vis även lära sig att bibehålla sin nya vikt. Det är även mer
troligt att kunden senare i framtiden endast köper rena laserbehandlingar vid
behov.

Finns det en marknad för detta?
Ja! Vi får dagligen förfrågningar från människor om vart de kan få sin behandling.
Vi har kliniker som inte gör någon reklam och är ändå fullbokade med ca 50-75 behandlingar per månad.
I utbildningen i samband med leverans av en maskin så berör vi marknad och affärsutveckling.
Kontakta oss för mer information.

Hur många terapeuter krävs det för att hantera maskinen?
En och denna behöver inte närvara under hela behandlingstiden.
Våra maskiner gör sitt jobb självständigt. Under tiden en behandling pågår så kan terapeuten välja att göra något annat.
Många terapeuter uppskattar en automatiserad behandlingsform.
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Intäktsexempel

Klinik

Zerona

Verju

Emerald

Small

Medium

Large

Antal terapeuter

st.

1

2

3

Antal behandlingar per dag

st.

3

6

9

Intäkt per behandling*

kr

2 000 kr

2 500 kr

3 000 kr

Intäkt per dag

kr

6 000 kr

15 000 kr

27 000 kr

Intäkt per vecka

kr

30 000 kr

75 000 kr

135 000 kr

Intäkt per månad

kr

129 000 kr

322 000 kr

580 500 kr

Intäkt per år

kr

1 548 000 kr

3 870 000 kr

6 966 000 kr

Intäkt
Beläggning år 1

50%

774 000 kr

1 935 000 kr

3 483 000 kr

Beläggning år 2

75%

1 161 000 kr

2 902 500 kr

5 224 500 kr

Beläggning år 3

100%

1 548 000 kr

3 870 000 kr

6 966 000 kr

Hyra - per månad**

exkl moms

9 100 kr

11 900 kr

14 800 kr

Per credits

exkl moms

396 kr

496 kr

596 kr

Drift (credits) - per månad

exkl moms

25 542 kr

63 984 kr

115 326 kr

Kostnad per maskin per månad

inkl moms

36 917 kr

78 859 kr

133 826 kr

Netto per månad***

inkl moms

92 083 kr

243 641 kr

446 674 kr

Netto per år 100%

inkl moms

1 104 996 kr

2 923 692 kr

5 360 088 kr

*Rekommenderat marknadspris inkl moms
**Avser leasing 60 månader och är endast ett förslag
***Före övriga kostnader

VIKTIGT!
Rekommenderat antal behandlingar är 8-12. Låt säga att din klient köper ett 10-klippkort så blir den intäkten ca
30 000 kr. Vilket betyder att du klarar dig med en halv kund per månad för att täcka din leasingkostnad per månad.
Exempel: Vill du ha 2 behandlingar per dag så innebär det att du endast behöver ha 4 kunder för en hel månad.

Vill du veta mer?
Boka gärna ett webbmöte med vår produktspecialist som kan berätta mer! Läs mer; www.humanrecharge.com
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