Momoyoga

Fitmanager

Yogaschool abonnement €
Small €65,- per
29,- p.m.
maand
e
1 30 dagen gratis uitproberen
Facturen downloaden als PDF
Bestellingen en betalingen
exporteren naar Excel
BTW rapportage
Ideal betalingen via mollie €
0,29 per transactie (verplicht
zakelijke rekening)
Geen automatisch incasso
Maandelijks
mogelijk. Alleen eenmalige
automatisch incasso
betaling.
met Pay.nl 50 cent
per transactie
Ledenlijst automatisch te
Ledenlijst
importeren door Momo (2
automatisch te
dagen)
importeren door
Fitmanager (half uur)
Aparte link voor rooster
Rooster op je eigen
momoyoga.nl/jouwyogastudio site
Op inschrijfformulier geen
Op inschrijfformulier
ruimte voor bijzonderheden
wel ruimte voor
bijzonderheden
Geen mailing, wel
Selecteer eenvoudig
administratieve mails
een specifieke
doelgroep, bewerk de
tekst met de editor en
voeg foto’s of video’s
toe. Op deze manier
kan je heel gericht
communiceren in een
maandelijkse
nieuwsbrief, maar ook
voor acties bedoeld
voor bepaalde leden
of mensen in je
database.
Support via mail, duurt langer Klant support via mail
en telefonisch binnen
24 uur reactie
Abonnement en strippenkaart Abonnement en
nog niet tijdelijk stop te
strippenkaart wel
zettten
tijdelijk stop te
zettten

PayNPlan
Pay n Plan € 79,95 p/mnd
Alleen Plan € 45,00 p/mnd

BTW rapportage

Maandelijks automatisch
incasso 50 cent per transactie

Wel op eigen site
Op inschrijfformulier geen
ruimte voor bijzonderheden
Gekoppeld aan mailchimp

Corine van Zoelen I www.deyogabusinesscoach.nl I info@deyogabusinesscoach.nl

Geen fysieke producten te
verkopen. Alleen lessen (wel
workshops).

Lesreeks (of lessenblok)
mogelijk (alle ‘vaste yogi’s’
schrijf je eenmalig handmatig
voor deze lesreeks in.
Wachtlijst. Wie als eerste op
de wachtlijst staat, zal ook als
eerste worden toegevoegd
zodra er een plek vrij komt.
Aanwezigheid van yogi’s
registreren (bij no shows
handig)

Wel lossen producten
te verkopen zoals Tshirts

Uiteindelijk ook
doorlink naar app van
Fitmanager. Maar
geen andere
bedrijven.
Vaste groepen
mogelijk

Producten verbergen in
webshop en alleen via link
aanbieden (als je toch
bijvoorbeeld sessies er in wilt
zetten).
Doorlink naar app van
PaynPlan waar ook alle andere
bedrijven in staan.

Wachtlijst. Iedereen
Wachtlijst
op een wachtlijst
krijgt een mailtje en
wie het eerst zich
aanmeldt, kan
meedoen.
Check voor, tijdens of No show lijst
na de training wie
zich heeft aangemeld
en maak indien nodig
aanpassingen.
Aan te passen
betalingsherinnering
mailtjes
Met Fitmanager kan je
kortingscodes maken
die je kan toevoegen
aan e-mail, website of
social media.
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