Productinformatie
Popometer
De Popometer vindt het perfecte zadel!
Een schoen moet passen - een zadel ook! Wanneer een zadel niet past, ontstaan er
ongezonde drukpunten...met andere woorden zadelpijn. De Popometer maakt het
mogelijk om d.m.v. een afdruk van de zitbeenderen, de juiste en dus gezonde zithouding
met laser op een zadel te projecteren. Op deze manier is het gemakkelijk om met één
blik vast te stellen of een zadel bij de anatomie van de fiets(t)er past of niet.
Dit eenvoudige en vakkundige zadeladvies overtuigt iedere klant en laat een
professionele indruk achter. Nog veel belangrijker voor de fietser is dat een zadelmeting:
1.) de aanschaf van een verkeerd zadel voorkomt
2.) er voor zorgt dat men geen last krijgt van zit- of zadelproblemen (ongeacht de
fietsafstand)
De Popometer verhoogt de klanttevredenheid voor u als retailer.
94 % van alle fietsers heeft problemen bij het fietsen,
daarvan heeft 64 % problemen met het zadel.
(Sattelreport 2003, enquête gehouden onder 1.000 duitse fietsers)

Zadel – advies – software:
Met de speciaal ontwikkelde zadel-advies-software kan snel
het passende zadel gevonden worden. Voor uw klant is dat
een indrukwekkende ervaring...
Het verkoopgesprek met de klant wordt door de verschillende
stappen via de software gestructureerd. De probleemanalyse
en klantenwensen worden eenvoudig opgenomen.
Op deze manier worden alle vragen en problemen over het
thema zadels in één keer opgelost...

Proces:
Voor de meting gaat de klant op de Popometer-stoel met meet-board zitten. Hierdoor
worden de zitbeenderen duidelijk op het meet-board zichtbaar (kleding kan bij de meting
aangehouden worden). De afdrukken van de zitbeenderen worden met een stift
gemarkeerd en op de lasermodule geplaatst. Met de lasermodule worden nu de
drukpunten gefixeerd. Met behulp van het sjabloon kan de afstand tussen de
zitbeenderen bepaald worden om die vervolgens op het zadel te projecteren.
De maten van de klant kunnen gemakkelijk afgelezen en in de software ingevoerd worden
voor de verdere advisering.
Het productpakket Popometer bestaat uit: stoel, lasermeting, display, zadel-advies-software en SQ startpakket.
Welk fietsassortiment heb ik?
Wat heb ik nodig?

Compleet assortiment incl. kinderfietsen

Compleet assortiment zonder kinderfietsen

Body Scanning CRM

X

X

X

Body Scanning CRM + Junior Scanning

X

---

---

Body Scanning CRM + bovenbuiscalculator

O

O

X

Popometer + zadeladviessoftware

X

X

X = uw basis uitvoering

O = ons advies

Meer informatie vindt u op www.sqwww.sq-lab.com en/of
en/of www.xxpo.de.

Sportief MTB + race

X
--- = geen advies

