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FYSISK AKTIVITET ER SUNDT...

HJERTEKARSYGDOMME

TYPE 2-DIABETES

KRÆFT

MENTAL HELBRED

OVERVÆGT

MUSKLER OG LED

..SOM FOREBYGGELSE

Sundhedsstyrelsen har 
lavet en udgivelse, hvor 
de lister 31 lidelser og 

risikotilstande, hvor der 
er evidens for, at 

fysisk træning har god 
effekt og fysisk 

træning indgår i dag 
derfor ofte som en del af 

behandlingen.

KRÆFT (KEMO)

PARKINSON

..SOM BEHANDLING..SOM "FEEL GOOD"



… OG TIL BRUG UNDER GENOPTRÆNING

FAKTA

Fysioterapi går fra at være 
passiv til aktiv behandling.

Dette inkluderer også 
fysisk træning, der ofte 
laves uden 
fysioterapeuten (hjemme 
eller i træningscenter)

PROBLEM

Kun 35% følger deres 
hjemmetrænings-
program.

Der findes ikke et værktøj 
til at kunne følge op på 
om træningen foretages 
og med hvilken kvalitet

PRISEN

Fysioterapi behandlinger
koster
• Det offentlige over 1,5 

mia
• Forsikringsselskabers 

andel beløber sig til 
over 600 mio.

– og tallene er stigende



TRÆNING I EN CORONA-TID

FAKTA

Jo mere kondition 
og styrke du har, jo 
bedre kan du forebygge 
og overkomme 
sygdomme.

Træningsfaciliteter har 
været lukket ned og 
nedlukning har isoleret 
borgerne.

KONSTATERING

Danske Regioners 
ekspertpanel 
konstaterer, at der er en 
gruppe borgere med 
fysiske og psykiske 
handicap, som har fået 
mindre træning 
under corona-
nedlukningen, og hvor 
der opfordres til en 
øget opmærksom.

ANBEFALING

Kommunerne opfordres 
til fokus på træning af 
borgere med fysiske og 
psykiske handicap, som 
har et efterslæb 
efter corona
nedlukningerne, hvor 
borgerne ikke har 
deltaget i/fået tilbudt 
træning i samme 
omfang som før corona.



IQNITER ER EN DIGITAL TRÆNINGSPLATFORM

COACH -

PLANLÆGNING OG 

MONITORING

STUDIO –
GRUPPE TRÆNING

APP –
HJEMMETRÆNING



IQNITER's DIGITALE TRÆNINGSPLATFORM



FYSISK TRÆNING (INDIVIDUELT ELLER HOLD)

TILSLUT PULSBÆLTE

INDIVIDUEL 
TRÆNING MED 
IQNITER APP

GRUPPE-
TRÆNING 
MED IQNITER 
STUDIO



GUIDET HJEMMETRÆNING

FØLG PULSPROFILEN 
UDARBEJDET 
AF PROFFESIONELLE

MÅL FOR PULS MÅLT SOM
% AF MAX PULS

BRUGERS PULS MÅLT SOM
% AF MAX PULS

Q POINTS 
(= KVALITETEN AF DIN 
TRÆNING)

GUIDET TRÆNING 
– HOLD PILEN I MIDTEN

AKTUEL PULS



LIVE TRÆNING



KUNDERNE

SUNDHEDSCENTRE

HOLDTRÆNING (STUDIO + LIVE)
GENOPTRÆNING (COACH)
FOREBYGGENDE/BEHANDLING
PULSMÅLERE

FYSIOKLINIKKER

HOLDTRÆNING (STUDIO + LIVE)
GENOPTRÆNING (COACH)
FOREBYGGENDE/GENOPTRÆNING
PULSMÅLERE

PRIVATE

INDIVIDUEL TRÆNING (APP)
PULSMÅLERE

FITNESS CENTRE

HOLDTRÆNING (STUDIO + LIVE)
INDIVIDUEL TRÆNING (APP)
PERSONAL TRAINERS (COACH)
PULSMÅLERE



KONKURRENTERNE

INDIVIDUEL TRÆNING HOLDTRÆNING

ØVELSER

FYSISK 
TRÆNING



HVEM ER IQNITER

2011 2020 2021

• IQNITER ER ET DANSK SPORTS OG PERSONAL HEALTH TECH FIRMA STARTET I 2011

• VI HAR OVER 400 KUNDER OVER HELE VERDEN (STUDIO)

• VORES PRODUKTREJSE:



JØRGEN NIELSEN, CTO & FOUNDER
Jørgen has a long background from the IT-
Industry with positions ranging from 
developer, project manager, department 
manager and general manager in Aalborg 
Industries, before starting his own IT 
company developing software for the fitness 
industry

JENS C. WINTHER, CHAIRMAN
Jens is an experienced leader and serial 
entrepreneur, and have positions both as CEO 
and board member on his CV, primarily in the 
ICT sector

PETER FRISLUND IPSEN, FOUNDER
Peter has a long background in the fitness 
industry, being a supplier of training 
equipment to the industry for more than 20 
years. He founded IQNITER with Jørgen in 
2010

LARS PETER BUSCH,CEO & INVESTOR
Lars completed the successful sale of his 
DK and UK business LogBuy Group. Lars 
has an educational & working background
in logistics before starting, managing and 
growing/scaling several businesses.
DANBAN Member and investor

VICTOR FEDDERSEN, ADVISOR
Former rower & gold medal winner at the Olympic 
Games in 1996. After this he entered into organizational 
work and was e.g. a member of DIF's Active Committee 
and the Sports Committee. He has a CBA and other 
management-oriented educations, and he has worked 
as a consultant and director in various contexts

ANDERS EMANUELSEN, PHD SPORTS SCIENCE
Anders has a background as phd in sports science from 
AAU. He is responsible for the quality of our workouts and 
he is managing the rehab project, writing applications and 
managing projects with AAU

TEAM (MANAGEMENT, BOARD, TEAM)



HVEM SØGER VI

SALG

ERFARING I SALG TIL 
FYSIOKLINIKKER

ERFARING I SALG TIL 
KOMMUNALE 
(SUNDHED/VELFÆRDS
TEKNOLOGI)

ERFARING I B2C

FUNDING

ERFARING I FUNDING –
PITCH, NETVÆRK, ETC.

STRATEGISK

VI HAR EN 
MASSE MULIGHEDER 
MED PLATFORMEN

– VIGTIGT AT VÆLGE 
DE RIGTIGE OG FÅ 
EKSEKVERET PÅ DEM



TAK FOR NU

KONTAKT:
LARS PETER BUSCH
LPB@IQNITER.COM

LÆS MERE PÅ 
WWW.IQNITERPHYSIO.COM



TESTIMONIALS (FYSIO & BRUGERE)

“Det er vigtigt at kunne træne med kvalitet, 
både når man træner i vores klinik og hjemme. 
Jeg har i 20 år sendt patienter afsted 
med programmer som de skulle træne efter 
hjemme, men har ikke haft et system, hvor jeg 
kunne følge op på dem.

Det får jeg nu med IQNITER COACH.”

Klinikejer, fysioterapeut
Morten Skjoldager, FysioDanmark Aalborg

“I discovered that I do not train at all with a 
high enough heart rate - in other words 
not pushing myself enough - that insight is 
worth gold”

Parkinson patient

"When I have a specific goal or training 
program then I strive to follow this. It keeps 
me focused and engaged"

Patient with knee injury

“iQniter giver mig muligheden for at opbygge 
præcise og evidensbaserede træningsplaner, 
som passer til forskellige genoptræningsbehov, 
sygdomme og lidelser vi ser i fysioterapien.

Vi træner ud fra puls og med Qpoints rammer 
vi lettere det optimale load, da man belønnes 
for at træne det planlagte.”

Leder af testcenter, fysioterapeut
Henrik Nielsen, FysioDanmark Aalborg

“Vi har haft IQNITER siden det hed Suunto Fitness solution og kan ikke forestille os at leve uden det. Vi 
er rigtig glade for systemet og den strukturerede træning, vi kan give vores medlemmer. Hvis man skal 
have fuldt udbytte af sin træning skal man bruge IQNITER. Med den nye APP får vi nu mulighed for at 
medlemmerne kan bruge IQNITER til at træne hjemme. Og vi ser frem til, at vi med COACH kan lægge 
planer og følge al træning medlemmerne foretager sig, uanset om det er her hos os eller hjemme. Det 
vil give bedre kvalitet i træningen.”

Fysioterapeut og træningsleder Kiri Korsager, FysioDanmark Varde

"Jeg synes iQniter er super og en rigtig 
god måde at få en times træning til at gå 
langt hurtigere på romaskinen – der går 
totalt sport i at få viseren til at ramme plet”

Steen Hansen, 53 år,

Ivrig MTB rytter, Produktionschef



FORENINGSIDRÆTTEN UNDER DIF | DAMVAD.COM

SAMFUNDSMÆSSIG VÆRDI AF TRÆNING

KILDE: FORENINGSIDRÆTTEN UNDER DIF | DAMVAD.COM



FYSISK TRÆNING

Man bør være fysisk aktiv mindst en halv time hver 
dag.

Både kredsløbstræning, som f.eks. gang, cykling, 
løb, svømning, og styrketræning er gavnligt.

Det behøver ikke være sammenhængende fysisk 
aktivitet, man dyrker. 2 x 15 minutters fysisk aktivitet 
pr. dag er lige så godt som 1 x 30 minutter. 

Den daglige fysiske aktivitet bør være med mindst 
moderat intensitet.

Generelt er det mere farligt at være fysisk inaktiv og 
end at være fysisk aktiv. Dog skal man være 
opmærksom på de eventuelle faresignaler, man får 
fra sin krop.

STYRKETRÆNING

Styrketræning udføres typisk med en 
ydre belastning, som f.eks. vægte 
eller anden ydre modstand. Den 
enkelte øvelse gennemføres i en 
serie af gentagelser - ofte mellem 1 
og 20 gentagelser.

KREDSLØBSTRÆNING

Eksempler på kredsløbstræning er: 
gå en tur i et friskt tempo, løbe, cykle, 
ro eller svømme. Kroppens muskler 
får tilført tilstrækkeligt ilt under 
aktiviteten og er typisk af længere 
varighed, dvs. i mindst 10 minutter



OPSAMLING

MAKRO ØKONOMI

Bedre sundhed er en investering, 
der giver besparelse på hele 
sundhedsvæsenet 
(hospitalsindlæggelser, 
genoptræning, medicin, 
administration, etc.), sygefravær 
og tabt arbejdsfortjeneste

MIKRO ØKONOMI

• Sparet transport til træning
• Træningslokationer
• Personale

• IQNITER er en komplet træningsplatform indeholdende både 
planlægning, guidet træning og evaluering af træningen

• Træningen kan gennemføres hjemme eller i et træningscenter

• IQNITER's træningsprofiler er udviklet sammen 
med fysioterapeuter, fagspecialister og atleter og til 
de enkelte skadestyper og rehabiliteringsformål

• Træningsprofilerne tager udgangspunkt i puls og den enkeltes 
max puls og derfor kan alle være med, uanset tilstand

• IQNITER kan bruges til mange former for træning -
cykel, løbebånd, romaskine, HIIT, styrketræning, mv.

• ...som både forebyggende og som behandling af en lang 
række sygdomme og lidelser



MARKEDET

WORLDWIDE HEALTH MARKED

o DER ER ØGET FOKUS PÅ WELLBEING OG TRÆNING SOM EN 

VEJ TIL AT FORBLIVE SUND OG AKTIV

o DER BLIVER FLERE OG FLERE ÆLDRE OG EFTERSPØRGSLEN 

EFTER FYSIOTERAPEUTER OG GODE TRÆNERE ER STIGENDE

o GLOBALT ANTAL HEALTH & FITNESS KLUBBER

201.000 KLUBBER, 174M MEDLEMMER

NORDISKE FYSIO MARKED

o ESTIMERET OMSÆTNING I DE NORDISKE LANDE: DKK 40M

o VI ESTIMERER 25% MARKET SHARE (KLINIKKER) I 2024 (=40% AF 

EST. OMSÆTNING)

ELITE

PERFORMANCE

= konkurrence mål 

EVERYDAY 

ATHLETES
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FINANCE

17/18 18/19 19/20 20/21 B21/22
YRR (licenses) 1.243.711 1.124.211 1.068.034 3.919.938

Belts 1.282.986 599.951 371.635 1.037.550

Other HW 224.499 197.667 67.435 296.175

Total revenue 2.751.196 1.921.828 1.507.104 5.253.663

Cost of goods -1.023.548 -479.045 -344.208 -1.172.389

Gross margin 1.727.648 1.442.783 1.162.897 4.081.274

Costs -1.818.630 -2.768.700 -4.491.823 -6.742.273

Profit ex. activation -90.982 -1.325.917 -3.328.926 -2.660.999

Investments 1.000.000 0 1.850.000

Loan 375.000 1.000.000 500.000

1 round - private investor 2 rounds – 4 private investorsNordjysk Lånefond Vækstfonden

Mobile app 
developed

COACH
developed

Hard effected
by corona close
down of gyms –
but new clients
and belt sales


