De massagestoel en wellness
Wellness is een totaalpakket gericht op het lichamelijk en
geestelijk welzijn. Hierbij hoort ontstressen, aandacht voor
mentale en/of fysieke gezondheid, preventieve gezondheidszorg en ontspanning.
Duidelijk is dat Wellness een sterk opkomende trend is in
gezond leven & werken. Een trend die veel commerciële
mogelijkheden biedt voor saunabedrijven, beautysalons,
sport- en fitnesscentra, zonnebankcentra, spa’s en hotels.

De massagestoel als
Wellness beleving

In meer en meer Wellnessbedrijven worden steeds vaker
ook massages aangeboden in verschillende vormen: masseur, hotstone massage,
voetmassage etc. De massage biedt vooral ontspanning en vermindering van
spierspanning.
Als uitbreiding hierop is een massagestoel te overwegen om klanten maar wellicht ook uw eigen medewerkers een moment van ontspanning te bieden.
Voordeel van een massagestoel is daarnaast de laagdrempeligheid en 24/7 beschikbaarheid. Uw klanten kunnen de massage gekleed ondergaan.
Moderne techniek
De massagestoel heeft in de afgelopen jaren een sterke technologische ontwikkeling doorgemaakt. Waren veel mensen in het verleden sceptisch over het gebruik
van een massagestoel (de massages waren hard en onplezierig), nu ervaren gebruikers de massagestoel als een welkom moment van ontspanning.
Gebruikers van onze massagestoelen hebben daadwerkelijk het
gevoel dat er iets gebeurd is.
Gebruikerservaring
Het ontspannende effect van de massagestoel levert een
bijdrage aan gezondheid en welzijn van uw klant & medewerkers. Dat wordt bevestigd door gebruikers die keer op keer verrast zijn door
het resultaat van de massagestoel. Ze ervaren een daadwerkelijke ontspanning.
Deze ervaring van gebruikers maakt dat de massagestoel een uitstekende uitbreiding kan zijn op uw dienstenpakket.

Aanvulling op uw bestaande dienstenpakket
Effecten van de massagestoel
■ Maak wachten aangenaam
■ verbetert & stimuleert
Wanneer uw klant te vroeg is of een behandeling
bloedsomloop
■ ontspant spieren
uitloopt, dan is een massagestoel een zeer klantvriendelijke manier om het wachten op te vangen en ■ stress reductie
■ activeert stofwisseling
aangenaam te maken.
■ positief effect op psyche
■ bevordert afvoer afvalstof■ Een ontspannen klant in uw behandelstoel
fen
Voor veel medewerkers die klanten behandelen
■ positief effect op schoudermaakt het werken met een ontspannen klant het
& rugklachten
werken aangenamer en effectiever. Wanneer uw
■ vermindert de druk op de
wervels en tussenwervelklant voorafgaande aan de behandeling een massage
schijven
heeft ondergaan, maakt dat het werken met de klant
dus een stuk prettiger.
■ Welness beleving
Massage past volledig binnen de Wellness beleving van uw klanten.
■ 24/7 Beschikbaar
Een massagestoel is laagdrempelig en altijd beschikbaar.
■ Een massagestoel is een bron van inkomsten
Afhankelijk van de sfeer en kwaliteit die uw bedrijf uitstraalt is een tarief te
rekenen van € 2,00 tot € 4,00 per 10 minuten.

In 15 minuten tijd verbeteren de doorbloeding, de stofwisseling en worden
afvalstoffen afgevoerd. Dit geeft ontspanning van de spieren, vermindert het
gevoel van stress en heeft een positief effect op nek-, schouder- en rugklachten
en bovenal op het welzijn van uw klanten.
Positieve aanbeveling
Naast positieve gebruikerservaringen is de massagestoel een
product dat wetenschappelijk aanbevolen wordt. De afdeling
Kinesiologisch Onderzoek van de Faculteit Geneeskunde aan de
Universiteit van Valencia heeft de positieve effecten van massagestoelen op de rugspieren onderzocht en vastgesteld.
Koop, huurkoop of gratis plaatsing
Naast verkoop bieden wij ook huurkoop en verhuur van massagestoelen.
Een gratis plaatsing met muntautomaat, waarbij de opbrengsten worden gedeeld, is bespreekbaar.
Een professionele massagestoel met muntautomaat is er al vanaf €1.399 exclusief
btw en afleveringskosten.

Werking massagestoel

Over TotalSeat

Voorafgaand aan de massage scant de stoel uw klant
op lengte, zodat de massage altijd op de juiste hoogte
begint. De massagestoel past een combinatie toe van diverse massagetechnieken (shiatsu, kneden, kloppen, klappen) en kent diverse automatische massageprogramma’s.

TotalSeat is sinds 2008 de specialist op het gebied van betaalbare massagestoelen
en -producten. TotalSeat is gevestigd in Amersfoort en heeft een eigen showroom
waar diverse stoelen ervaren kunnen worden.

Een handmatige modus geeft de gebruiker de mogelijkheid om zelf de plek en techniek van de massage
te kiezen. Luchtdrukkussens (airbags) zorgen voor een
aangename massage van rug, billen, benen en eventueel
voeten.

Wij hebben als doel iedereen een TotalSeat moment te bieden om daarmee een
bijdrage te leveren aan een iets meer ontspannen Nederland.
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