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4Mvideo

Produktpræsentation: 14 slides + 1 min demo

Genoptræning & virtuel fritidscykling - også for seniorer ☺

24. feb 2022

Erik Johannsen

ej@4mvideo.dk, https://4mvideo.dk

Vi udvikler indendørs videocykling til familier og bedsteforældre :D
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4Mvideo: virtuel fritidscykling

…..til forebyggende daglig motion og rehabilitering  

• Juli 2022 FEJRING af HVERDAGSCYKLISME

• April 2022 EU/AAL CP, Sens4ME  

• Marts 2022 IDA crowdfundingkampagne

• Marts 2021: EU/AAL SCP, 4ME, klinisk test oa

• Jan 2020:  Løsning klar til privatkunder  

• Nov 2018: Støtte fra Innovationsfonden

• Okt 2017: Gladsaxe Kommune 
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Sportens verden – inspiration for 4Mvideo
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4Mvideo – til motion og daglig træning
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4Mvideo – til motion og daglig træning
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4Mvideo – til motion og daglig træning
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4Mvideo – til motion og daglig træning
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4Mvideo – priser

Startpakke:

1 pedalsensor

+ 3 mdr abonnement

Forlængelse:

Kr 99,- / måned / sensor

Brugere:

Ingen begrænsning

Cykelvideoer:

Hele videobibliotek

+ egne videoer
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4Mvideo – brugerne / kunderne

Privatperson 'Motionsklub

/ forening’
Institution 

Kommune / Region
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4Mvideo – Cykelglæden, Nørresundby
Tirsdage: seniortræning
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4Mvideo – genoptræning i Gladsaxe
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4Mvideo – genoptræning VCR
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VCR og 4Mvideo deler et ønske om at kunne tilbyde tidligere patienter et 

motiverende træningsfællesskab, hvor man efter endt ophold på VCR kan holde

kontakten og vedligeholde den gode træning sammen med tidligere med-patienter.

4Mvideo planlægger at videreudvikle systemet samt at etablere en virtuel cykelklub

til at understøtte dette formål. Når det er klar til brug, vil man kunne træne sammen

med de andre klub- medlemmer - hjemmefra på sin egen cykel eller ved hjælp af

andet træningsudstyr. 

4Mvideo har indgået aftale med Ingeniørforeningen i Danmark om at bruge

foreningens crowdfunding platform til at søge støtte til nye udviklingsaktiviteter.

4Mvideo – genoptræning VCR
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Web artikler og links

• Prøv en gratis tur med 4Mvideo-appen

• 4Mvideo-app, 1 minuts eksempel-tur med ’Cykelbanden’

• 4Mvideo klinisk test - EU/AAL projektet, 4ME

• Seniorer er velkomne i cykelklubben, Cykelglæden

• Norske seniorer er glade for 4Mvideo

• 4Mvideo skaber glæde og sundhed på bosted

• Vestdansk Center for Rygmarvsskader genoptræner med 4Mvideo

• DR: Alpe d’Huez kan besejres i din dagligstue

• Nyheder om 4Mvideo crowdfundingkampagne, marts - april 2022

https://4mvideo.dk/prøvetur.html
https://youtu.be/kfXAyDuRZjk
http://www.aal-europe.eu/projects/4me/
https://www.cykelglaeden.dk/klub/cykelglaeden/nyheder/11150
https://www.smartcarecluster.no/aktuelt/2022/2/4mvideo-testet-treningslosningen-sammen-med-eldre-sprekinger
https://vpt.dk/handikapomraadet/velfaerdsteknologi-skaber-glaede-og-sundhed-paa-bosted
https://www.smartcarecluster.no/aktuelt/2022/2/4mvideo-testet-treningslosningen-sammen-med-eldre-sprekinger
https://www.dr.dk/sporten/cykling/alpe-dhuez-kan-besejres-i-din-dagligstue-e-cykling-er-ikke-bare-en-doegnflue
https://4mvideo-25540109.hubspotpagebuilder.eu/4mvideo-ida-crowdfundingkampagne
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Tak for interessen

• Gratis prøvture: 4Mvideo-app og Bagsværd Sø cykelvideoer

• Køb via webshop: Startpakke 749 kr, abonnement 99 kr / måned (inkl moms)

• Kommuner, institutioner, virksomheder: tilbud efter behov / ring eller skriv til os

P.s.: 4Mvideo webshop tilbyder et lille udvalg af cykler. Vi anbefaler, at kunder selv køber udstyret

som 4Mvideo skal bruges sammen med.

https://4mvideo.dk/prøvetur.html
https://4mvideo.dk/butik.html

