
  EVERSPORTS MANAGER
MEER DAN SOFTWARE

  Jouw partner om je bedrijf te ontwikkelen door je administratie te 
automatiseren, je acquisitie te versterken en retentie te verbeteren.

http://eversportsmanager.com/nl/
http://eversportsmanager.com/nl/
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Hoeveel tijd ben ik elke week kwijt aan administratie?

Zou ik efficiënter zijn als ik een goed hulpmiddel voor mijn studio had?

Hoe weet ik hoe ik de juiste oplossing voor mijn bedrijfsbehoeften kies?



AUTOMATISERING

RETENTIE

ACQUISITIE

3Leer in een gratis online demo hoe je je administratie automatiseert, 
hoe je nieuwe klanten werft en hoe je je leden behoudt met 
Eversports Manager..

Bevrijd jezelf van onnodig administratief 
werk. Bespaar elke week tijd die je 
vervolgens aan je klanten kunt besteden.

Bereik nieuwe leden door gebruik te 
maken van de geïntegreerde marketing 

tools en het Eversports consumer platform.

Focus op jouw klanten. Eversports Manager regelt 
de rest voor je. Geen vragen meer over betalingen, 
reserveringen of andere administratieve zaken.

Met Eversports Manager als partner kun je je administratie gemakkelijk 
automatiseren, je acquisitie versterken, meer klanten behouden en 
je bedrijf op slimme wijze uitbreiden. Lees hier meer over
in de volgende drie delen.

https://www.eversportsmanager.com/nl/demo


Of je nou lessen of cursussen aanbiedt, in Eversports Manager maak je 
gemakkelijk je activiteitenrooster aan met je eigen bedrijfskleuren. Je kunt 
er ook specifieke evenementen in zetten, zoals workshops of retreats. Al je 
activiteiten kunnen gemakkelijk worden aangepast als dat nodig is. Als je 
een les moet annuleren, kan dat met een paar klikken waarbij alle 
veranderingen automatisch worden geactualiseerd. Je kunt zelfs 
automatische annuleringsregels opstellen voor activiteiten waar niet 
genoeg klanten zich voor hebben aangemeld. 

Met Eversports Manager kun je je klanten online betalingsmogelijkheden 
bieden. Eversports ondersteunt onder andere iDeal, SEPA, creditcard, 
Paypal en Bancontact. Voor periodiek terugkerende betalingen bieden we 
ook automatische SEPA incasso’s. Met online boekingen en -betalingen 
kun je het aantal afzeggingen met ruim 60% verminderen.

‘Ik moet het aantal deelnemers aan mijn trainingen 
beperken om iedereen het beste te kunnen bieden. 
Tegelijkertijd kunnen mijn klanten hun trainingen 
gemakkelijk boeken, ongeacht of ze thuis of onderweg zijn.’

Marlis, Crossbox 
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Bevrijd jezelf van onnodig administratief 
werk en bespaar elke week tijd die je aan 

je klanten kunt besteden.

http://eversportsmanager.com/nl/
http://eversportsmanager.com/nl/


‘Ik zocht een gebruiksvriendelijke, efficiënte software 
met alles in één hulpmiddel en die heb ik gevonden in 

Eversports Manager.’
 

Viktoria, Doktor Yoga
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Krijg een overzicht van je inkomsten of openstaande 
facturen en maak rapportages op maat over je 

producten, werknemers of boekhouding. Je kunt ook 
specifieke toegang bieden aan je accountant om 

gegevens te exporteren als dat nodig is.
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ALLES GEREGELD, EN NU?
Als je extra functies wil om nog slimmer te kunnen werken en je 
bedrijf op de lange termijn uit te breiden, maak dan gebruik van de 
volgende opties:

Automatiseer de maandelijkse loonbetalingen voor je docenten en 
trainers met de Smart Payroll functie. Aan het begin van elke maand 
krijgen je docenten automatisch een bericht met een overzicht van hun 
activiteiten van de afgelopen maand en de berekening van hun loon.



Eversports Manager leert constant. Er worden regelmatig nieuwe functies 
geïntroduceerd die je de beste service bieden. Telkens wanneer er een 
update is, krijg je een e-mail met gedetailleerde informatie. Je kan 
daarnaast vaak deelnemen aan gratis webinars voor tips en trucs die je 
helpen bij je dagelijks leven als ondernemer.

Een aantal van de grootste Europese studio’s werken met Eversports 
Manager. Wanneer je uitbreidt, kunnen je nieuwe studio’s worden 
toegevoegd aan je Eversports Manager account zodat je ze allemaal kunt 
beheren in één interface.

Als je bij de receptie producten wil verkopen, kun je Eversports Manager 
hier voor gebruiken. Organiseer gemakkelijk je shop en inventaris en houd 
altijd je verkochte producten en gegenereerde inkomsten bij.

6

‘Je onderschat vaak het werk dat komt kijken bij het 
openen van je eigen studio. Daarom is het heel handig

om taken over te dragen aan bijvoorbeeld een eenvoudige,
betrouwbare partner zoals Eversports Manager.’

 
Raphaela, Hot Yoga Wenen

Leer in een gratis online demo hoe je je administratie 
automatiseert met Eversports Manager.
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https://www.eversportsmanager.com/nl/demo


Eversports Manager kan gemakkelijk verbinding maken met aggregators 
zoals OneFit, ClassPass of Gympass. Zodra de verbinding met je 
aggregator is gemaakt, wordt elke verandering automatisch bijgewerkt in 
beide systemen zonder extra handmatig werk.
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Duizenden consumenten maken actief 
gebruik van de Eversports app om hun 
lessen, trainingen of workshops te 
boeken. Jij kunt direct deel uitmaken van 
deze groeiende gemeenschap, jouw 
activiteiten worden daar namelijk 
automatisch getoond. Op deze manier 
kunnen bestaande klanten en nieuwe 
deelnemers  je studio vinden, activiteiten 
boeken en trouw lid worden van je studio.

Bereik nieuwe leden door de geïntegreerde 
marketinginstrumenten, het Eversports consumer 
platform en koppelingen met derde partijen.

Leer in een gratis online demo hoe je nieuwe leden werft 
met Eversports Manager.

http://eversportsmanager.com/nl/
http://eversportsmanager.com/nl/
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Het is belangrijk om een betrouwbare manier om online te boeken te 
bieden. Met de Eversports Manager widget op je website kunnen je klanten 
op ieder moment je activiteiten boeken. Om het nog makkelijker te maken, 
kunnen je klanten de Eversports app gebruiken om onderweg te boeken. 
Daarna ontvangen ze een bevestigingsmail met alle relevante informatie 
over hun aanstaande boeking.

Ook hebben al je klanten toegang tot hun eigen online account om hun 
eerdere en toekomstige boekingen te bekijken, evenals de producten die ze 
bij jouw studio of online hebben gekocht.

‘Dankzij Eversports Manager heb ik mijn populariteit 
vergroot. Mijn klanten zijn ook erg blij met de 
mogelijkheid om mijn lessen online te boeken wanneer 
ze maar willen.’

Birgit, Rising High 

Vouchers zijn een leuk cadeau voor vrienden en familie. Via Eversports 
Manager kun je vouchers aanbieden die je klanten online of in je studio 
kunnen kopen. Elke voucher heeft een aparte code waardoor jij simpel 
kunt bijhouden hoeveel vouchers er al zijn ingewisseld en toch het 
overzicht kan behouden. 

8Leer in een gratis online demo hoe je nieuwe leden werft 
met Eversports Manager.

http://eversportsmanager.com/nl/
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Kijk met live analytics hoe je presteert aan de hand van een overzicht met 
alle activiteiten van je klanten, je best verkochte producten en lessen, of je 
inkomsten. Met het live rapportagesysteem kun je makkelijk meegaan met 
veranderingen en kun je je best presterende producten verbeteren.

Houd in Eversports Manager zicht op al je klanten en hun activiteiten. Je 
kunt je klanten persoonlijke vouchers sturen voor bijvoorbeeld hun 
verjaardag, of gratis trials geven als ze voor het eerst in je studio zijn 
geweest. 

‘Relaties met de klant opbouwen en service bieden, kan alleen 
met een efficiënte administratiesoftware. Daarom besloten we 
met Eversports Manager te gaan werken.’

Giulia, RE:TREAT

Gebruik geautomatiseerde communicatie om 
contact te onderhouden met je klanten en een 
langdurige relatie met hen op te bouwen.

http://eversportsmanager.com/nl/


Geen lange rijen meer bij je studio door je klanten een handige service te 
bieden: zelf inchecken. Klanten die van tevoren hebben geboekt en 
betaald, kunnen zelf vanaf één uur van tevoren gemakkelijk inchecken 
voor je activiteiten. Hiermee kun je je personeel ontlasten en je helemaal 
richten op je lessen.

Leden zijn langetermijnpartners van je bedrijf. Met Eversports Manager 
kun je je memberships structureren zoals jij dat wilt en kun je zelfs de duur 
en voordelen ervan bepalen. Je membershipskosten kunnen gemakkelijk 
worden betaald met SEPA of creditcard.
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‘Een snel incheckproces is een van de belangrijkste factoren 
voor mij en mijn studio. Met Eversports Manager kan ik mijn 

klanten een snel en gemakkelijk proces bieden.’

Eva, Ananya Yoga

Leer in een gratis online demo hoe je je leden efficiënter 
behoudt met Eversports Manager.

https://www.eversportsmanager.com/nl/demo
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Een partner hebben voor je dagelijkse bedrijfsactiviteiten betekent dat je 
elke keer contact moet kunnen leggen wanneer je advies nodig hebt. 
Goede support is hier een belangrijk onderdeel van. Daarom is Eversports 
er altijd voor jou en bieden we ondersteuning in je eigen taal. Neem 
contact op via live chat of e-mail.

Als het product van een klant bijna afloopt, kan je automatisch een e-mail 
naar die klant laten sturen waarmee deze zijn of haar lidmaatschap 
meteen kan verlengen of een product kan kopen. Hiermee kun je van je 
klanten trouwe leden van je studio maken.

‘Er zit een echt communicatief team achter Eversports 
Manager. We kunnen altijd contact met hen opnemen en 
daar hebben we echt veel aan.’

Karolina, GK Studio

Leer in een gratis online demo hoe je je leden efficiënter 
behoudt met Eversports Manager.
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In een gratis persoonlijke online demo laat een van onze 
adviseurs je zien hoe onze software je kan helpen om 

je bedrijf efficiënter te leiden.

E-mail: inbound@eversports.com
Website: eversportsmanager.com/nl
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