Prijssetting RunningSmart
Kostprijs
Eénmalige aankoop van licentie (inclusief gratis opleiding): 299€ *

Wat krijgt u hiervoor terug?
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Men mag zich RunningSmart Coach noemen (en logo gebruiken op website).
Men haalt expertise in huis die direct toepasbaar is in de praktijk.
Gratis halve dag opleiding : RS Training – screening & exercise prescription.
Tijdens deze opleiding proberen we je wegwijs te maken in de tool, worden de testen uit het
screeningsprotocol uitvoerig besproken, aangeleerd en ingeoefend en wordt er de nodig
achtergrond gegeven rond RunningSmart en het gebruik ervan. Je krijgt ook mee hoe je een
oefenschema vanuit de tool kan genereren. Tenslotte komen ook de loopschema's kort aan
bod.
U krijgt toegang tot RS-eLearning : op dit platvorm vindt u kwaliteitsvolle informatie terug die
u kunnen helpen in de begeleiding van hardlopers (video, podcasts, literatuur, links,...)
Onbeperkte toegang voor het afnemen van screenings, opstellen van geïndividualiseerd
oefenprogramma en aanmaken van loopschema op maat (0-5km, 5-10km).
Tijdswinst : het verwerken van gegevens uit een screening , het opstellen van een verslag en
het maken van een oefenschema is een arbeidsintensief proces en neemt veel tijd in beslag.
De software doet dit werk voor u!!
Marketing : U kan beschikken over flyers e.d. ter promotie van uw RunningSmart activiteiten.
Kortingen via deals met sponsors
De licentiebijdrage is uiteraard fiscaal aftrekbaar.

Adviesverkoopsprijs
De ‘adviesverkoopsprijs’ van een RunningSmart-screening bedraagt 99€ *. Dit omvat : verloning
screening (ca 45’), verloning terugkomsessie (30’) en verloning administratie. Dit is slechts een
voorbeeld. Als RunningSmart-Coach kan u helemaal zelf beslissen op welke manier u RunningSmart
integreert in uw werkomgeving.

Hoe word ik RunningSmart Coach?
Na online-registratie krijgt u onmiddellijk toegang tot de demo-versie van de online tool. Als u
vervolgens wil toetreden als coach tot het RunningSmart-netwerk, dan laat u ons dat eenvoudig
weten via mail (info@runningsmart.be). U ontvangt dan een factuur met de nodige
betalingsgegevens. Na overschrijving van het verschuldigde licentiebijdrage bent u RunningSmart
Coach. Uw naam zal dan worden opgenomen en gepubliceerd op de RunningSmart website.

(*) : alle prijzen zijn exclusief BTW

