FITNESSPLAYER®

Den unika tjänsten för träningsinstruktörer, PT:s, Coacher, Terapeuter, Musik &
idrottslärare, Rehabassistenter, Friskvård och all typ av rörelse och träning där musiken
spelar en avgörande roll för er verksamhet.

Rätt musik när du behöver den
Ny musik varje dag. Välj mellan de senaste utgåvorna och de gamla favoriterna. Vi släpper
även egna FitnessMixar som är extremt uppskattade. Mixarna är en blanding av nya och
äldre låtar i nya tappningar med remix i Dance och House-gengrés. Konceptet går i jämna
8:or – mixarna släpps 1/kvartal och ingår i tjänsten.
Dela med sig
Dela din musik med kollegor, skapa egna konceptpass och distribuera enkelt till andra
användare.nner.
Blanda
Justera låtar, skapa intervaller, addera pauser och lägg till effekter för smidiga övergångar
BPM
Ändra tempo i realtid

DIN KLASS STYR MUSIKEN I EN PERFEKT MIX
FitnessPlayer gör det enkelt att vara flexibel. Med några få klick kan du enkelt byta musik för att
hålla klassen flytande. Krydda en mix genom att ändra tempo, skapa intervall och lägga till pauser.
Spara tid, förbättra kvaliteten på spellistan och öka engagemanget.

ENKEL ANVÄNDNING FÖR BÄTTRE RESULTAT
FitnessPlayer-appen är tillgänglig för alla vanliga enheter. Ingen ny utrustning behövs - bara
synkronisera med din befintliga spelare. Liggande läge med en tydlig skärm gör det enkelt att hålla
koll på tiden och ändra eller justera låtar utan att förlora fokus.

SPARA TID MED ENKEL NAVIGATION
FitnessPlayer-spår uppdateras dagligen. Sök efter BPM, genre, år eller längd för att hitta den musik
som passar din klass. De senaste utgåvorna och remixerna av de största hits.

LÅT MUSIKEN HÖJA DIN TRÄNING
SKAPAT FÖR INSTRUKTÖRER, AV INSTRUKTÖRER
Den unika tjänsten för träningsinstruktörer tillåter dig att enkelt söka musik och remixer och dina
bygga egna spellistor för grupppass, tjänsten är utvecklad av professionella instruktörer från olika
motionsformer för att passa olika och förhoppningsvis ALLA behov i verksamheten.
Tjänsten är 100% laglig
Vi är stolta över att bära fanan med musik, vi gör musiken tillgängligare, vi underlättar för
gymbranschen och musikbranschen och kan erbjuda helhetslösningar som kan skräddarsys till ert
behov.
Vi slår ett slag för våra kulturarbetare: producenter, artister, låtskrivare och kompositörer får
varenda krona som ersättning pga FitnessPlayer registrerar varje spelad låt + antal spelningar. All
data rappoteras vidare till rättighetsorganisationerna STIM, IFBY och SAMI.
FitnessPlayer® tjänst används idag av över 7000 träningsinstruktörer från STC, World Class, Friskis &
Svettis, IKSU, STC, Umeå Sport & Motion, Campushallen, med flera. Tjänsten används även av
Fysioterapeuter, Rehab, Sjukvården och utbildningssektorn med skolor och annan utbildning med
antingen musik eller idrott.
Musikrättigheter
Många är ovetandes om att man spelar olaglig musik i sin verksamhet – man har kanske köpt
musiken på Itunes , eller har ett abonnemang på Spotify och tänker självfallet att man har betalat för
sin musik, man har gjort rätt? Det har man, om man endast använder musiken för eget bruk.
När man spelar upp musiken i lokaler på allmän/offentliga platser, i verksamheter där man tar betalt
så strider detta mot upphovsrätten. Vissa lyfter över musiken på andra enheter (USB, CD-Skivor
m,m) och detta är FILDELNING - då man har flyttat musiken så att man kan distribuera den vidare –
utan rättigheter.

Det är ett stort gap med informationen på den här fronten, rättighetsorganisationerna kommer att
öka sin närvaro och förhoppningsvis nå ut till fler verksamheter, förbund, föreningar och gym och
förbättra kunskapen ang. Musikrättigheter.
Som förening/gym/förbund betalar man i vanlig ordning till STIM och SAMI – detta gäller oavsett val
av musikleverantör.

Upptäck ny musik och gör den till din egen.
Anpassa spellistor och spår för dina klasser på ett och samma ställe.

HOJTA PÅ OSS SÅ FÅR NI TESTA
Fyll i formuläret med era kontaktuppgifter https://fitnessplayer.se/contact/
Alt. Kontakta vår kundkontakt Robert direkt på Robert@fitnessplayer, eller på 072 309 00 66

