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 2020در سال تناسب اندام )فیتنس(صنعت  و سرآمدان مبتكران

و مرتبط  شرویپ ياز شرکتها یبرخ یندگیگزارش صنعت فینتس  مشارکت داشته اند.  آنها نما نیهستند که در اولنفر افرادي  8 نیا

 .داشته اند یینقش بسزا ریاخ يها در سال (فیتنسصنعت تناسب اندام ) یباورنکردن تیداستان موفق جادیدر صنعت را دارند و در ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 | P a g e  
 

 حاتیساختار و توض -صنعت فیتنس  چارچوب

 یافزار سخت

که تجربه رابطه  هستندبا جزئی از نرم افزار همراه  شهیهم باًیدهد. تقریرا پوشش م یکیزیف يهابخش محصوالت و دستگاه نیا

 .کندیفراهم م ییکاربر نها يرا برا يکاربر

 نیتمر یبرا 

 نیدهد.  ایشوند، پوشش میاستفاده م ییتوسط کاربر نها ی/ تناسب اندام واقع نیانجام تمر نیرا که در ح ییهامحصوالت و دستگاه 

 .کاربر هنگام کار است يتعامل برا یارائه نوع ای تیفعال یابیرد يموارد در درجه اول برا

 .متصل هستنداو شده  دهیلباس پوش ایکه به بدن ورزشکار  ییهادستگاه :تیمناسب فعالهای یدنیپوش 

  .دنشویاستفاده م تمرینقبل / بعد از   تیفعال کیانجام  يکه برا یبدن زاتیتجه :تمرینی زاتیتجه 

 تمرینقبل / بعد از 

هاي دیدگی بیآس تیریدر کمک به مدبوده و مناسب  تمرین و بازگشت به حالت اولیه )ریکاوري( يموارد در درجه اول برا نیا

 . شوندمربوطه استفاده می يایمزا ریسا فراهم سازي ای ورزشی،

وجود  يبهبود عیکمک به تسر ای یدگید بیکاهش احتمال آس يبرا ییهابرنامه :گی ورزشیددی بیاز آس یریشگیو پ یبهبود

 .پوشش داده شده است نجایدر ا نیز مربوط به مراقبه و خواب کافی يهاد. راه حلندار

 یافزار نرم

  .دهدرا پوشش میهاي ورزشی و اپلیکیشنها همه برنامه

به صورت  تمرینات ورزشی ایها کنند: رزرو کالسیها را فراهم مبه کالس یکه دسترس ییهاراه حل :های ورزشیتمرینها و کالس

 . است آموزشی دئویبر ارسال و یمبتن یبرنامه زنده و یا درخواست

 خود و یا ورزشکاران تحت نظر او،  را که یتیکند فعالیکمک م ییکه به کاربر نها ییهاراه حل :ورزشی لیو تحل هیو تجز یابیرد

 .کند دایو بینش مربوطه دست پ لیو تحل هیکند و به تجز یابید ردندهیانجام م

 تمرینقبل / بعد از  

توسط  ی/ تناسب اندام واقع ینیتمرورزشی و  يهاتیبعد از فعال ایرا که قبل  ییهاعامل ستمیو س (هارنامهها )بنرم افزارها، اپلیکیشن

هاي بیآس تیریخوب، کمک به مد ریکاورياز  نانیاطم يموارد در درجه اول برا نیدهد. ایشود، پوشش میاستفاده م ییکاربر نها

 .مربوطه است يایمزا ریسا نیتأم ایورزشی 

 ورزشی هایکسب و کار یبرا

 ورزشی و مشاغل يبدنساز هاي ورزشی و امکانات سالن ایخصوصی  و  انیمرب ایارائه دهندگان خدمات،  يبرا ينرم افزار يهاراه حل 

 .باشد رهیو غ ي، نرم افزار حسابداريارتباط با مشتر تیریمشترك، مد تیریتواند به صورت کمک به مدیم هانی. انیآنال

 .شوندیم هیخصوصی  ته انیمرب ای انیمرب يکه در درجه اول برا ییهاراه حل :انیو مرب انیمرب یبرا 

 .شوندیم هیته تالیجیمشاغل د ای، مراکز تناسب اندام یورزش يهاسالن يبرا که عمدتاً ییهاراه حل ها:و شرکت ساتیتأس یبرا 

 



4 | P a g e  
 

  2020تا  20۱۵ هایدر سال (فیتنس تناسب اندام ) های كلیدی صنعت جهانيآموزه

 كنديكرونا  ثبت م رییگرا در همه یيفیتنس  ركوردها صنعت

سال  انیا پات 2018دالر در سال  اردیلیم 1.6بوده و احتماالً رکورد  یماه اکتبر چه سال انیصنعت تناسب اندام تا پا يبرا 2020سال  

تناسب هاي جدید حل هرا ياند تقاضا برامحصور شده ي خودهادنیا در خانه مردموقتی همه  دیرسی. به نظر مشکسته خواهد شد

سال رکورددار  کی نیا نیشود. همچنیدالر به صنعت فیتنس  وارد م اردیلیم 2 باًیاي  تقرهیو از این طریق سرما شودمیزیاد اندام 

 از دو سال گذشته.  شتریدو برابر ب باً یدالر درآمد کسب کرد، تقر ونیلیم 21از  شیب اندکی که بود معامالتمتوسط 

شود، از جمله یرا شامل م هاي صورت گرفتهيگذار هسرمای کل از ٪64است که  ییهاراه حل نیچن يبازار برا نیرگترقطعاً بز آمریکا

صنعت ورزش جهان است، با کمک  تختیست پاا ها، که مدتوركیویها.  نبودجه در همه زمان از نظر شرکت برتر 10هفت شرکت از 

 10شرکت از  8اضافه کرد. براي خودش   زین، عنوان صنعت فیتنس را اکوسیستمشده در  انجام يهايگذارهیسوم کل سرما کی

 يهادر سال زیادي را رو به رشد دهند، روندیمناسب تناسب اندام در خانه را ارائه م يهاشرکت برتر با بودجه تمام وقت که راه حل

راه  نیب 50-50 تبه صور تناسب اندام صنعت یو به طور کل میمختلف هست يهااند. اما ما همچنان شاهد ظهور مدلداشته ریاخ

 .شده است میتقسموجود در بازار  يو نرم افزار يسخت افزار يهاحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         درصد  33با  وركیویشهر ن

 ، داراي بیشترین سهميگذار هیسرما

 5سطح  نیدر باالتر التمعام نیانگیم

 2020دالر در سال  ونیلیم 21.1 ،ساله

کل درصد  64امریکا تأمین کننده 

 در جهان صنعت تناسب اندام بودجه

سخت افزار  نیب 50-50بودجه  میتقس

 و نرم افزار

         برتر شرکت 10راه حل تناسب اندام در خانه در  8

تناسب اندام صنعت یمال کنندهنیتأم  

تناسب  دالر در صنعت اردیلیم 5.43

 شده است يگذارهیسرما اندام
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       ثبت كرد تناسب اندامدر بودجه صنعت  ی جدیدركورد  2020 سال

 2020تا  20۱۵صنعت جهاني فیتنس در سالهای  ی جذب سرمایهها و تعداد دوره ها بودجه

 یدالر + در سه سال متوال اردیلیم 1

که فقط به تناسب اندام  میااختصاص داده ییهاها و راه حلرا به شرکت نعنوا نیما ا ست؟یچ تناسب اندام: صنعت اول از همه 

 ست. اها در این حوزه که حداکثر فعالیت آن ییهاآن ایشوند یاختصاص داده م

  حاال به اعداد بپردازیم

 هیبه گذشته، سرما یاند. با نگاهجمع کرده هیدالر سرما اردیلیم 5.43، 2015از سال  یتنس(فتناسب اندام ) صنعتفعال  يهاشرکت

بود که  یاوج جنبش نیشود. ا یصنعت تلق نیا ياتفاق مهم برا کیتواند یم  Pelotonر د 2017ماه مه  يدالر ونیلیم 325 يگذار

انجام شد و  شتریبیا  يدالر ونیلیم 25. در همان سال پنج معامله منجر شدتناسب اندام  مهم در یبه انقالب 2000دهه  لیاز اوا

 . صنعت واقعاً وارد عمل شد

عبورکرد  2018در سال  دالر اردیلیم 1مرز از بار  نیاول يبرااما این صنعت ، کردندینم ینیبشیآن را پ عیها رشد سریلیخ گرچه

 .کمتر نشده استاین میزان که از آن زمان به بعد 

ماه  انیتا پا 2020چشم انداز،  ي. برادگرگون شد کاماًل  تالیجیبود که در آن صنعت تناسب اندام در خانه / د 2020و سپس سال 

که اندازه  یدر حال ،دو برابر شده است باًتقریتجربه کرد. اندازه معامالت متوسط  یا بیشتر را يدالر ونیلیم 50معامله  10اکتبر 

 . در جهان پس از پاندمی کرونا شکل گرفته است یبرنده واقع کیشده است.  برابردر همان مدت سه  انهیمعامالت م
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  مریكای شماليآدر  برتری سرمایه،تامین برای  رقابت

 2020 - 20۱۵بودجه در صنعت فیتنس  در هر منطقه  نیتأم

 دو برابر اروپا است با  یتقر ایآس

 5/19) ایآس هلفاصصنعت است. این تاکنون منطقه غالب در  یشمال يکایآمر 2015از سال  فیتنس صنعت در بودجه کل از ٪64.5با  

نیز )!(  یشمال يکایآمر يگذارهیاز سرما یمین يبرا یحتبا هم دو منطقه  مجموع است و ادیز اریدرصد( بس 1/10درصد( و اروپا )

 قابل مقایسه نیست.

است و در واقع تعداد دو برابر  ترکینزد یشمال يکایبه آمر اریشود، اروپا بسیم يگذارهیسرماجذب يهاهصحبت از تعداد دور یوقت 

در اروپا وجود  يادیز يگذار هیسرما يهاهاگرچه دور باشد.جهان می يکشورها ریو سا ایانجام شده در آسجذب سرمایه دوره هاي 

 يگذاران براهیمستقر در اروپا قادر به جذب سرما يهاپااز استارت ياریبس وکند یم دنبالصنعت فیتنس را  یروند کل اما ندارد، 

 .خود هستند هیاول يهادوره

مشابه هستند.  به خصوص  اریبس یتعداد معامالت به طور کل نیانگیاست که جدا از اروپا، م نینمودار ا نیاز ا گریاستنباط جالب د

شوند یم شحالگذاران معموالً خوهیاست که سرما ییفضا تناسب اندامدهد صنعت یکه نشان م یشاخص ،ایو آس یشمال يکایآمر يبرا

 .که از کدام قسمت از جهان آمده باشند ستیکنند، مهم ن گذاريسرمایهخوب  يهاراه حل يکه رو
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 به دنبال آنو هند  نی، چتأمین منابع مالي برترین در كایمرآ

 2020 - 20۱۵ هایدر سال تأمین منابع مالي با توجه به میزان های تناسب اندامفناوریكشور برتر در  ۱0

 

  منطقه برتر در چالش خودشان ٣

در سطح  يگذارهسرمای کل از ٪64.2است،  2015کشور در صنعت فیتنس از سال  نیتربرترینمتحده  االتیکه ا ستیتعجب آور ن 

 364حجم معامالت را با  نیشتریب نیمتحده همچن االتیدهد. ایم لیرا تشک یشمال يکایدر آمر يگذارهسرمای از ٪99.5جهان و 

 .دارددر رتبه دوم قرار مورد  111با  سی، انگلندیبیمعامله انجام شده در آن دوره م

اي هاما هند در تعداد دور ،است پیشتاز يگذارهیدر مورد کل سرما نیبا هم ندارند، چ يادیاما فاصله ز بوده، ترعقب یلیو هند خ نیچ 

 افتنی لیبه دل ژهیبه و نییند. چآدر صنعت به حساب می یمهم يبازارها هانیا يدارد.  هر دو شتریب ازیامت 36و  45 بیبه ترت جذب

شده فیتنس است، مشهور  هايفناورياز صنعت  ی، در حال حاضر بخش بزرگيسخت افزار نهیکاهش قابل توجه هز يبرا ییهاحل راه

 .است  Gympass در 2019 يدالر ونیلیم 300 يگذارهیسرما جهیدر درجه اول نت که ،کندیهم این مسیر را دنبال م لیاست. برز

 يهاشرکت نیاند. آلمان در واقع بزرگتررا کسب کرده 6هستند که هر دو رتبه  شتازیانگلستان پ، آلمان و ییاروپا يکشورها انیدر م

 االتی، ا2020فقط با نگاه به سال  .است کینزد Oura يپ فنالندااست که به استارت Freeletics در باشگاه مجازي و برنامه ییاروپا

باالتر  اریعبور خواهد کرد، بس يدالر اردیلیم 1 يگذار هیاز مرز سرما یسال، به راحت انیمتحده به سلطه خود ادامه داده و قبل از پا

 .و هند نیاز چ
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  كشور برتر ٣ لیست و آلمان در ایتانیبر ،شركت برتر ۱0متحده در فهرست  االتیا

 2020تا  20۱۵ها استارتاپبر اساس تعداد   تناسب اندام هایفناوریكشور برتر در  ۱0

 

 برتر کشور 1٠ لیست در لی، کانادا، برزایاسترال

 رایدر رتبه نخست قرار گرفت ز گریمتحده بار د االتیشد، ا نشان دادهبراساس کشور  يگذارهیهمانطور که در مورد نمودار سرما 

سه کشور مجموع  برابرِ 2از  شیب نیدهد. ایم لیرا تشک تناسب اندامصنعت  زیست بومموجود در  هايپااستارت کل از ٪40 باًیتقر

 .کند دییمنطقه تأ نیرا به عنوان مهمتر یشمال يکایآمر تیکشور برتر قرار دارد تا موقع 8 انیدر م نادااست. کا 4تا  2 يهارده

متفاوت  یطیمحدر اروپا شود. یکشور برتر ظاهر م 10است که در  يکه هند تنها کشورییاست، جا ایکاماًل در تضاد با آس روند نیا

صنعت فیتنس هاي استارتاپ یاصل يهاقطب زیاست، آلمان و فرانسه ن شتازیبرتر. انگلستان پ کشور 10، با پنج نام در افتیتوان یرا م

ششم  يهامقام بیدارند و به ترت يترگسترده یچشم انداز جهان لیو برز ایدر کل بازار صنعت ورزش. استرال تیوضع هیهستند، شب

 .اندرا به خود اختصاص داده نهمو 
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طي سال های  برتر در صنعت فیتنس در هر بخش یهابودجه و شركت ریمقاد ،تمریني زاتیها، تجهو آموزش هاالسك

  :به شرح زیر است 2020تا  20۱۵

B2B هدف متمرکز بازار  

 جادیا يهادهد: راه حلشود مورد بررسی قرار میمواجه می عیصنعت با رشد سر نیرا که پول در ا یخردمندانه واقعًا مکان دگاهید

شده  بترکی کل از)!(  ٪80از  شبی ،(٪39.51)ي افزار نرم هم و( ٪41.25) ي، هم در بخش سخت افزارو تمرینآموزش  يشده برا

 ٪77 تمرینی زاتیها و تجهها و آموزش: کالسرندیگیمناطق قرار م نیدر ا زیبزرگ ن رمجموعهیکه دو ز ستیتعجب ن يجااست. 

 .ناسب استمClassPass  و Peloton مانند ییهاشرکت يخود دارند. برا نیرا ب يگذارهسرمای کل

بزرگ هستند.  در  رشاخهیز نیو چهارم نیسوم بیبه ترت بیاز آس يریشگیو پ بازتوانی و توانبخشی يبرا هاو نرم افزار هاسخت افزار

شده هنوز کمتر از نصف مبلغ هر دو  يگذار هی، کل مبلغ سرمادیکن بیانجام شده در هر دو را با هم ترک يگذارهی، اگر سرماقتیحق

و  موضوع مهم است، به خصوص در رابطه با نظارت کیهنوز هاي ورزشی بیاز آس يریشگیپ واست. گفته شد، بهبود  یاصل هیسرما

   Headspace.  و Whoop هايو اپلیکیشن هاخواب با برنامه پایش

کل صنعت تناسب اندام  رایقابل درك است ز نی. ااست هاشرکت  ای انیمرببه  ارائه خدمات مشاغل يها برابخش راه حل نیکوچکتر

که افراد  یبازار با ارزش است، به خصوص وقت کیهنوز  B2B يهاحال، راه حل نیمتمرکز شده است. با ا ییکاربر نها بردر درجه اول 

 دهند.  یم رییتغ یشخص ناتیبزرگ به تمر یورزش يهااز سالن ياندهیبه طور روزمره تناسب اندام خود را به طور فزا
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 ی استارتاپيهااز كل شركت يمین باًیتقر ی ورزشيهاو آموزش كالسها

 در هر بخش های تناسب اندامفناوریدر ی استارتاپي هاتعداد شركت

 

 تمرینی زاتیتجه محبوبیت

احتماالً قابل درك است. با  نیدهند و ایم لتشکی را ٪27بر سخت افزار در کل فقط  یمبتن يهاها، راه حلياز نظر تعداد راه انداز

 تیو در نها دیتا تول هیاول يتا نمونه ساز یطراح نیتر رفتن به بازار و مراحل مختلف بیطوالن يهابزرگتر، چرخه يهايگذارهیسرما

 .کنندیها را قبول مچالش نیکه ا یانگذارانی. درود به بندارنداجرا  يهایی برامشاغل دشواري نی، اعیتوز

 ي( و نرم افزارهاتمرینی زاتیو تجه ورزشی تیفعال یابیرد يهایدنی)پوش تمرینی يشود، سخت افزارهایها مرشاخهیصحبت از ز یوقت

ها را به شوند و آنیم بترکی هم با ٪75از  شیها( بلیو تحل هیو تجز ردیابیو  تمرینات ورزشیها و )کالس تمرینات ورزشی

را  استارتاپی هايشرکت کل از درصد 49ها ها و آموزشها، کالسرشاخهیز انیکند. در میم لیتبد نانیکارآفر انیدر م نیترمحبوب

قابل دسترس  موضوع کنند یو محتوا را فراهم م ناتیبه تمر یکه دسترس ییهارسد ساختن برنامهیبه نظر م باًید. تقرندهیم لیتشک

 .دهدیم لتشکی را هاپااستارت کل از ٪12 تمرینی زاتیصنعت است. در رتبه دو، تجه نیا

آنجا که ها است. از و امکانات و شرکت هاتمرین دهنده، انیمرب يبرا -مشاغل  يبرا ییهاراه حل ،يگریبخش کوچک اما رو به رشد د

 نیرود که سهم ایشود، انتظار میتر مجذاب نانیاز کارآفر یبرخ يبرا تیجذاب نیشود و اگسترده می شتریب B2B بازار تناسب اندام

 .رشد کند یلدرصد فع 12از  شیبخش ب
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 2020فیتنس حاكم در سال  صنعت

  2020های تناسب اندام در سال شركت برتر تأمین كننده منابع مالي فناوری ۱0

 شرح شهر، كشور نام شركت #
 مبلغ

 میلیون دالربه 
 وبسایت

1 zwift يدوچرخه سواردویدن و انجمن  کایآمر ،چیب النگ Gamified 450 http://zwift.com/ 

2 classpass 285 یتناسب اندام زنده و درخواست يهاکالس نیویورك، امریکا http://classpass.com/ 

3 strava 110 يو دوچرخه سوار دنیدو یابیرد هاياپلیکیشن سانفرانسیسکو، امریکا http://strava.com/ 

4 tonal 110 شیبر صفحه نما یخانه هوشمند مبتن یسالن ورزش سانفرانسیسکو، امریکا http://tonal.com/ 

5 cure.fit 110 یسالمت ذهن يهاو راه حل هیتناسب اندام، تغذ بنگالورو، هند http://cure.fit/ 

6 headspace 100 خواب یابیمراقبه و رد کایمرا، کایسانتا مون http://headspace.com/ 

7 whoop  ،100 برنامه خواب و زمان استراحت یابیرد يبرا بندمچ کایمرابوستون http://whoop.com/ 

8 keep 80 تناسب اندام ینیتمر يهابرنام نیپکن، چ http://gotokeep.com/ 

9 calm 75 برنامه مراقبه و خواب سانفرانسیسکو، امریکا http://calm.com/ 

10 fiture 60 شیبر صفحه نما یخانه هوشمند مبتن یسالن ورزش نیچنگدو، چ http://fiture.com/ 

 

 متحده االتیاز ا شرکت 1٠از  شرکت ۷ 

 يدورها نیاست. آخر 2020است که شامل معامالت انتخاب شده از ماه نوامبر و دسامبر سال  يتنها نمودار نیدر وهله اول، ا 

Strava  و Calm حضور دارند نجایدر ا ستیل نیاز به روز بودن ا نانیاطم يبرا. 

 يتناسب اندام در خانه است، خواه سخت افزار يهاراه حل شیشود، افزا دهید 2020روند واضح در سال  کیشود، اگر یگفته م 

همه جانبه  اتیموارد از تجرب نیا يسخت افزار عدبُ . درمیارا مشاهده کرده یمختلف يکردهایما رو انیم نی. اما در اينرم افزار ایباشد 

 هوشمند مانند يهاشیصفحه نما، تا  Tonalمانند کپارچهیهوشمند و  یخانگ يهاباشگاهگرفته تا  Zwift و جذاب ارائه شده توسط

Fitur ها همه آن يرسد که بازار برای، اما در حال حاضر به نظر مستیشود. کدام مدل برنده خواهد شد هنوز مشخص نیرا شامل م

 .وجود دارد

 مانند یدرخواست ایزنده  تالیجید يهامتمرکز بر کالس يهاشود و راه حلتر میکار راحت ،استصحبت از نرم افزار  یوقت 

ClassPass ، cure.fit و Keep و آن ها اتفاق افتاده است، بابیرد نیجالب در ب رییتغ کی نیرا دارند. همچن هیجذب سرما نیشتریب

 یکسانیعملکرد  Calm و Headspace مانند ییهابرنامه ای Whoop مانند ییهایدنی. پوشاست استراحتخواب و زمان  یابیرد پایش

 .در اواخر سال شاهد تغییرات بزرگ بود زین Strava مثل يترقدیمی ابیدهند. ردیمختلف انجام م يهارا به روش
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 های تناسب اندامدر صنعت فناوری ژهیروندها و موضوعات و

 : تناسب اندام در خانه ۱ روند

، ورزش ات ورزشینیتمر يهالمیفگرفته تا  یقدرت وقلبی عروقی  تمرینی زاتیتجهاز .  ستین يدیتناسب اندام در خانه مفهوم جد

 .بار، متفاوت است نیهرگز محدود به باشگاه نبوده است. اما ا

 Peloton  قبل از 

Peloton ،SoulCycle و Barry’s Bootcamp گرفته تاF45 Training کامالً منظم و کامل با امکانات رده  طیمح کیها در ، کالس

 .کنندیم نییتع یتناسب اندام گروه يرا برا يدیباال، استاندارد جد

باور وجود  نیا ویاستود کیتماشاگران بوت نیبه دلیل شیوع کرونا محدود شوند، در ب مربیانتوسط  يحضور يهاورزش نکهیقبل از ا

ویروس باعث  يریگبا هم شود. اما ممکن است همه آن در تلفیقعناصر  ای نیتمر تیفیک نیگزیتواند جاینم زیچ چیداشت که ه

 شده باشد. دهیعقاین  رییتغ

از  ياریاند، بسمجبور به مرخصی دادن و اخراج کارکنان شده يبدنسازهاي ورزشی و و باشگاه هادر سراسر جهان، صاحبان سالن

ها نیتخم یه، برخمتحد االتیخواهند شد. در ا لیتعط شهیهم يبرا گرید يشماریاند و تعداد برا ارائه داده یمشاغل پرونده ورشکستگ

 ماه فیزیکی از  هاي منحصراًدر باشگاه يشوند. و صنعت بدنساز لیتعط 2020 سال انیتا پا یورزش ياهسالن ٪25انتظار دارند که 

 .از دست داده است خود را تیدرآمد عضواز  دالر اردیلیم 14مارس تاکنون 

mortar-and- brikeدر  یندارد و اصطالح یالفظتحت يعبارت معنا نیخشت و گل است اما ا يالحی است که به معناطاص

 نیا تیفعال یو فروش دارند. به عبارت دیامکان خر یکیزیف يفضا کیکه فقط در  شودیگفته م ییهاو به شرکت ستیتجار يایدن

 ...پوشاك و يهافروشگاه ای يارهیزنج يها. مثل فروشگاهاست نیآفال يمحدود به فضا کسب و کارهانوع از 

اند، اپراتورهاي به خانه منتقل شده ناتیهمانطور که تمراست،  ی رونق گرفتهتاینترن هاي اجتماعیو شبکه هامشتریان در کانال ورزش

 .هایمان استجزو برنامه ندهیهاي اینترنتی مشتریان در آمنوط به راه اندازي کانال شنهاداتیکه پ ندیگویم حضوريهاي باشگاه

 کنند.   دیتول تالیجیلگو د کیخود را با  يسیاه یا بسته نرم افزار ای دیاي سفخود، برچسب رسانه يتوانند محتوایها مباشگاه 

 این تغییراتبه  دنیسرعت بخش

ها قبل از کننده است. مدت عیکرونا تنها عامل نبوده بلکه تسر روسیقرار دارد، و ياسابقهیب راتییکه تناسب اندام تحت تغیدر حال

هاست تفکر بازاریابی تناسب اندام سال کی .بود رییرا بفشارد، صنعت تناسب اندام در حال تغ يترمز اقتصاد ریگهمه يماریکه بآن

 . اندوردهآباال  يادیز يهایهاي استفاده نشده هستند بده تیبه عضو یها که متکباشگاه ت.گیري اسدر حال شکل

دالر  ونیلمی 60 از  را خود درآمد Peloton، 216از سال  .اندکردهدر خانه ورزش  زین يبدنساز اعضاي کل از ٪85، 2019در سال 

 .داد شیافزا 2020دالر در سال  اردیلیم 1.8به 

مجهز  يها، برنامهياانهیرا یینای، ببیترت نیباشد. به هم جدي و رقیب روین کیوعده داده  اپل فیتنس آینده، اپلیکیشننگاهی به  با

همانطور که  اتواند تناسب اندام ریم يمجاز تی. در انتها مسیر پیشرفت، واقعارایه دهد شده تیو ورزش تقو یبه هوش مصنوع

 .دهد رییتغ میشناسیم

و  تالیجید، جوامع ی، ارزش سرگرميسازی، شخصی، راحتشرفتیاست اما پ دیاست؟ بع فرا رسیده یورزش يهاعمر باشگاه انیپا ایآ

 .تناسب اندام است رویکردهاي جدید صنعت از يدیدوره جد فیتعر يبرا جیارائه نتا
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 بازگشت به حالت اولیه )ریكاوری(: تجارت بزرگ 2 روند

 صنعت ریکاوریظهور  

بدن  یو روانشناخت یکیولوژیزیف يندهایفرا میترم به مفهوم است ی( اصطالحاولیه بازگشت به حالت) ریکاوريعلم ورزش،  رشاخهیز

 عملکرد یابیکاهش درد، باز يشود. در تالش برایم ی، ورزش باعث خستگدیورزش شد ایباشد  یرقابت ورزش کی نی. خواه اانسان

 .است تمرین يچرخه سازگار یاساز عناصر اس یکی ریکاوريعملکرد،  شیو افزا ورزشی

ها دالر را ونیلیم يو تام برد لسونی، راسل ومزیمانند لبرون ج یآغاز شد. ورزشکاران يشوق زمان ریکاوري  با ورزشکاران حرفه ا 

  .استخود  ندهیزایی آخود و درآمد يرو يگذارهیکنند و این روشی براي سرمایخود م يکاوریر يهاو دوره یورزش ناتیصرف تمر

مندان به تناسب اندام به طور عالقه رایاست ز فیبازار انبوه در حال بازتعر کی يبرا ریکاوري هاي ارائه شدهدر حال حاضر، روش

 يادیاست. تعداد ز ریمتغ کیفقط  جسمانی بازیابیدانند. اما یم يضرور نیاز ورزش را به اندازه خود تمر یابیو باز یآمادگ ياندهیفزا

لحظه را  نی، اتیواقع نیها با درك اپاشوند. استارت تیتوانند مانع موفقی، خواب و سالمت روان مهیتغذ ملهزا، از جاز عوامل استرس

 .کنندیم جادیا يدالر اردیلیگروه چند م کی يرا برا یشمرده و مقدمات متیغن

 همه یبرا ریکاوری

 ایمزا نیکشور، از امکان در سراسر  80، با افتتاح  Xponential Fitness’s StretchLabگسترده قبل از کویید مانند يوهایاستود

 يهابا ارائه خدمات مختلف از چکمه NYC’s ReCOVER مانند يکاوریر یاختصاص يوهای، استودبیترت نیمند شدند. به همبهره

 .دندی، محصوالت خود را بهبود بخش CBDها و ونیها، لوسگرفته تا مکمل رمزو سونا مادون ق يسازفشرده

اي رشد قابل مالحظه مشمول این حوزهثابت کرده است که  MVMNT و ROMWOD  ،The Ready Stateتیقدم جلوتر، موفق کی

 وCryosphere و NormaTec يسازفشرده ستمیس ، Hypericeيامانند تفنگ کوبه ییراستا، ابزارها نیدر ا شده است.

Cryosleeve  ان هستند.دبراي عموم عالقمن ییهاپروتکل ابزارها یدسترس شیدر حال افزا 

رده باشد.  نیا يدالر اردیلیم يتواند مارك بعدیم WHOOP کنند ویعمل م فرایند ریکاوريدر  زیها نیدنیروندها، پوش ییهمگرا با

قدرت، زمان  "روزانه فعالیت انجام يبرا یشخص یآمادگ" نییتع يبرا WHOOP مچ دست ابی، ردتیساده فعال یابیرد يبه جا

ضربان قلب در حالت )ضربان قلب  تغییرپذیري لیو تحل هی.  به طور خاص، با تجزدکنیم يریاستراحت و زمان خواب را اندازه گ

 دهد.  یکاربران قرار م اریرا در اخت يفرد ریکاورينمره  کیهر روز   WHOOP، (استراحت و خواب

 تناسب اندام  خالقان جدید پیدایش

  کالس ابداع کنندگان

از  شیب عدد نی، ایبود. در سطح جهان دهیدالر رس اردیلیم 35متحده به  االتیاندام ا، ارزش صنعت تناسب (2019) سال گذشته

 و F45 Training مانند ییوهایتناسب اندام با رشد استود هايمکانبزرگ،  یورزش يهااز سالن شیدالر بود. ب اردیلیم 100

Orangetheory Fitness ادامه دادند.سریع خود مکان، به رشد  1000 از شیبا افتتاح ب 

شدن تناسب اندام  يحرفه ا .ه استشد لیمعدن طال تبد کی، تناسب اندام به یسالمت يدالر اردیلیاز صنعت هزار م به عنوان بخشی

همیشه  درآمدشان، انیمرب ریناپذ یخستگ يهارغم تالشیکه عل لیدل نی. به ادینام یشغل ییبا توانا اقیپروژه اشت کیتوان یرا م



14 | P a g e  
 

 ٪70-50 نیباشگاه ب تیکه فعال ییجا -کنند یم میتقس یمعموالً درآمد هر جلسه را با سالن ورزش یشخص انیمکفی نیست. مرب

 .است

 .دیاستفاده کن نترنتی، از نفوذ تناسب اندام در ادیتناسب اندام شو و بنیانگزار خالق کیبه  لی: تبداین است گرید نهیگز

 ،، محصوالتغاتیوابسته، تبل ي، کدهاياز مخاطب معموالً شامل معامالت نام تجار یی، درآمدزاییبه تنها تالیجیخارج از تجربه د

 .است تجارت مستقل کی جادیا ایو /  کیبه  کی يگری، مربدئوهایو ای یکیالکترون يهامانند کتاب یاطالعات

 قدرت ییجابجا

شد، متخصصان  یتالیجیدتناسب اندام عطیل شدند، صنعت ت19کویید  وعیش یبار در ط نیاول يبرا يبدنساز يهاکه سالن یهنگام

مورد  انیتناسب اندام، مرب يای، افراد جوبیترت نیداشتند. به هم نیآنال یآموزشهاي تمرینی و کالس به نیازتناسب اندام به سرعت 

در قالب  هزینه و صرف يریبه درگ لیدهنده تماکه نشان  -کردند یم نبالد ییدئویو و یاجتماع يهاعامل ستمیس باعالقه خود را 

 .است دیجد ینیتمر يها

   

 هر روزو تناسب اندام  ینبوده است. سالمتتوجه در سطح اول و مرکز  یکنون يریگهمهدوران هرگز قبالً مسئله بهداشت به اندازه 

 کند. یم جادیا تناسب اندام کل صنعت يرا برا يدیجد لیشوند، که پتانسیتر مکپارچهی
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  چشمه حانهیر :یترجمه و گردآور            

  : سعید جعفرییساز ادهیو پ یکیگراف یطراح

 معاونت فناوری

https://ssrc.ac.ir/ 
http://www.sticssrc.com/ 

https://t.me/sticssrc 
 واحد ارتباط با جامعه

 021-88904187: تلفن

http://www.sticssrc.com/

