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DET HER ER MOACHING
Moaching er en platform, som kan være med til at 

gøre arbejdsgangen lettere for dig som specialist. I 

Moaching får du klienter, 

programlægning og statistik samlet ét sted, så du kan 

bevare overblikket, og arbejde mere effektivt. Slut 

med Excel dokumenter og 

opkald til klienter, for at høre om de har fulgt pro-

grammerne. Alt er digitaliseret, og du har mulighed for 

at følge op på dine klienter med det samme.



PROFIL SOM SPECIALIST
Når du har oprettet dig i Moaching, er der mulighed for 

at opbygge din profil. Dette gør du i menuen til venstre 

under ”Min Profil”. Her har du mulighed for at indsætte 

et profilbillede, og skrive lidt om dig selv. 

Ved at give tilladelse at være synlig i Moaching appen, 

vil din profil blive vist som eksemplet på siden før, for 

alle Moachings brugere i applikationen. Alle Moaching 

brugere, vil have mulighed for at se din profil og dermed 

kontakte dig, hvis de ønsker et forløb.

Derfor er det en rigtig god ide at tilføje et profilbillede, 

samt skrive en tekst om hvem du er, og hvad du kan 

hjælpe med.





SKABELONER
I Moaching har du mulighed for at udarbejde træningspro-

grammer og kostplaner til dine klienter. For at spare tid, 

og ikke starte forfra hver gang, har du mulighed for at lave 

nogle overordnede 

skabeloner. Du har mulighed for at oprette så mange 

træningsprogrammer og kostplaner, som du har behov for. 

Når du har oprettet dine klienter, får du mulighed for at 

tilkoble planer fra dine 

skabeloner til klienterne. Du vil også have mulighed for at 

tilpasse disse planer, så dine klienter får præcis den skræd-

dersyet plan som de ønsker. 



Du kan oprette og samle alle dine klienter i Moaching. 

Hop ind på klientsiden og opret dine klienter. Antallet af 

klienter afhænger af det abonnement som du har valgt.

Når klienten er oprettet, kan du inde på klienten sende 

en invitation, som kan give dig adgang til klientens kost og 

træningsdel. Klienten kan både give adgang via den invita-

tions-mail der bliver sendt ud, eller via applikationen. Du 

vil kunne se når klienten har godkendt din invitation.

KLIENTER







Når klienten har accepteret din invitation, har klienten mulighed for at 

se, at du er tilkoblet som specialist, og de kostplaner eller træningspro-

grammer, som du har lavet til klienten. Udover at kunne udføre disse 

programmer, vil klienten også have muligheden for at skrive kropsin-

formationer ind i applikationen. Alt statistik om klienten kan du se og 

følge med i under klienten. Du kan blandt andet se grafer som indikerer 

hvordan fremgangen går med vægten, hvor meget og hvad klienten får 

tastet ind og spiser, hvordan det går med klientens træningsprogram-

mer og procesbilleder. 

Du vil også have mulighed for at indtaste nogle af informationerne selv 

for klienten, hvis det er dig der måler klienten. 

Under statistiksiden vil du også have mulighed for at sætte kaloriemål 

eller makro procenter for din klient.

STATISTIK



HVAD KLIENTERNE SER
Det er også vigtigt for dig som specialist at vide 

hvad klienten kan se og har mulighed for under 

processen. Dine klienter skal have downloadet 

Moaching applikationen inden du kan sende 

invitationen til dem. Applikationen kan hentes 

via AppStore eller Google Play. Applikationen er 

gratis og alle kan hente den ned og bruge den. 

Når du tilkobler et træningsprogram til din 

klient, kan klienten se programmet, under 

”Træning” i applikationen. Klienten kan se hvilke 

øvelser der skal udføres og hvor lang tid. Klient-

en udfører disse programmer dynamisk, dvs. 

personen trykker start, og så er man i gang 

med programmet. Klienten skal hele program-

met igennem. Undervejs, taster klienten ind 

hvor mange gentagelser og kilo der er taget i 

hver øvelse, og pauserne er holdt. Alle disse 

oplysninger kan du som specialist se under 

”Statistik”. 

Ift. Kostplanen, vil klienten se en PDF med 

den plan du har sendt. Klienten har så selv 

mulighed for at indtaste hvad der indtages hen 

af dagen, og samtidig se hvor mange kalorier 

det tæller, og hvordan makrofordelingen er. 
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