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ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С INFLUX APP 
 

ВАЖНО: Веднага след като се регистрирате ни върнете мейл на 
gym@inspiredfitstrong.com с информация за неизползваните посещения в 
картата ви към настоящия момент, ако имате такава, за да можем да пренесем 
тази информация в новата система. Моля уточнете и дали картата е за 
индивидуални или групови посещения. Всички клиенти, които ползват карта 
Multisport също трябва да ни уведомят на посочения имейл. 
 

I. РЕГИСТРАЦИЯ 
 

1. Във формата на регистрация са задължителни полетата за имената Ви и 
имейл, но ако добавите телефон за връзка ще имаме бърза връзка с вас, ако се 
наложи. По-късно ще можете да добавите тази информация и през 
приложението, ако не сте го направили при регистрацията. 

2. След като попълните формата за регистрация, ще получите мейл с покана  за 
регистрация в системата. 

3. В мейла ще има линк, който ще ви препрати към страницата, в която ще трябва 
да създадете паролата си. 

4. След като създадете паролата, моля прочетете нашите условия. 
5. Когато приемете условията и зададете парола, ще бъдете пренасочени към 

вашия акаунт в Influx app. 
6. Пред вас ще се зареди графика на IFS. За всяка тренировка са посочени вида  

тренировка, свободните места, треньорите, които ще я водят, час на 
тренировката и статус. Статусите могат да бъдат : 
● Finished- тренировката е приключила 
● On now- тренировката тече вмомента 
● Booking closed- тренировката е затворена за записване ( изтекъл е срокът , 

в който можете да се запишете за тази тренировка) 
● Book - запишете се 

       
II. ЗАПИСВАНЕ ЗА ТРЕНИРОВКИ 
 

1. Начинът за записване за тренировка, зависи от това дали имате карта за 
посещения или плащате на час. 

● Ако имате карта натиснете бутона BOOK срещу избраната от вас тренировка. 
Системата автоматично ще отметне едно посещение от картата ви 

● Ако ще платите на място кликнете върху избраната от вас тренировка, за да я 
отворите. Натиснете върху бутон OPTIONS . Изберете от падащото меню 
“еднократно посещение” и съответната цена. Системата създава автоматично 
задължение, което ще платите на място в залата. 

● ЗАПИСВАНЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ТРЕНИРОВКИ СТАВА САМО СЛЕД 
ПРЕДВАРИТЕЛНО УТОЧНЯВАНЕ НА ЧАСА С ТРЕНЬОРА! ИНДИВИДУАЛНА 
ТРЕНИРОВКА ЗАПИСАНА ДИРЕКТНО ПРЕЗ ГРАФИКА БЕЗ ДОГОВОРКА С 
ТРЕНЬОР НЯМА ДА СЕ СЧИТА ЗА ВАЛИДНА. 
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III. МЕНЮТА  В INFLUX APP 
 

1. В меню MY BOOKINGS можете да видите всичките си настоящи записвания за 
тренировки. Тук можете да се отпишете от тренировка, за която сте се 
записали. 

2. В меню CLASSES можете да видите графика за тренировки на залата 
3. В меню ACCOUNT можете да добавите информация за адреса си ( това би ни 

било полезно при избор на локация за следваща зала) и да видите колко 
посещения остават от картата ви. 

4. В меню Visits можете да видите история на всичките си посещения 
5. В меню Profile можете да виждате и редактирате информация за личния си 

профил. 
 
Моля имайте предвид, че записванията за тренировките се затварят 12 часа преди 
началото на тренировката. 
Отписване от тренировка може да се направи най- късно 12 часа преди тренировката. 
Ако не сте се отписали от тренировка, но не присъствате, тренировката трябва да се 
заплати. 
 
За всякакви въпроси във връзка с преминаването към новата система не се колебайте 
да ни се обадите на телефон 0885 386 144 
 
 


