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Roborock S7+

Nå kan du gi dine nære og kjære
en litt lenger klem. Roborock
S7+ tar hånd om julerotet.

Finn Ut Mer

Roborock

Martin Myrvold vil utvide. Foto: Andreas Sandnes Olsen

NæringslivNæringsliv

Etterspørselen er så
stor at Martin må ta
grep: – Begynnelsen på
noe stort
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Personlig trener Martin Myrvold har opplevdPersonlig trener Martin Myrvold har opplevd
kundeeksplosjon - nå rigger han seg for framtida.kundeeksplosjon - nå rigger han seg for framtida.

Skrevet av
ANDREAS SANDNES OLSEN

Journalist
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LES OGSÅ:

Tord ønsker å
bygge 101
leiligheter i
Rønvika - men
kommunen
stiller
spørsmål ved
bokvaliteten

I 2020 opplevde Myrvold en stor boost i etterspørsel etter online-coaching. Dette

er nå hans hovednæring, og han har opp mot hele 40 aktive kunder per måned.

– Dette er begynnelsen på noe stort. Jeg går en

spennende tid i møte, sier Myrvold og legger til: 

– Det er fullt kjør med online-coaching, men jeg er

også glad i PT-timene jeg får ha på Feel 24. Det er nok

jobb, for å si det sånn. Men det er jo hobbyen min, og

da er det ekstra artig å få det til med noe man syns er

gøy. 

Har investertHar investert
For å takle forespørselen og konsentrere seg mindre

om administrative oppgaver har han sett seg nødt til å

investere i nye nettsider og betalingsløsninger. 

Det har kostet en del med tanke på at det kun er han

som driver virksomheten, men det er verdt det. 

– Jeg har brukt en del på nettsidene, men det lønner seg, sier Myrvold, og legger

til: 

– Det blir veldig systematisert, og gjør at jeg kan følge opp kundene enda tettere

enn før. Jeg får mer tid til kundene, så de kan få resultatene de ønsker.

Han legger til: 

– Jeg kommer også til å arrangere konkurranser der folk kan vinne coaching-

perioder til en verdi av ti tusen kroner. 

Vurderer utvidelseVurderer utvidelse
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Til nå har han operert som enkeltmannsforetak, men veksten tatt i betraktning ble

det straks naturlig å opprette AS. 

Ikke minst fordi han vurderer å ansette flere PTer. 

– Det er i tankene. Etter hvert, om forespørsel blir for stor, vil jeg ikke ha

muligheten til å ta inn alle kundene på egen hånd. Tar jeg inn for mange vil

kvaliteten synke. 

– Har du noen aktuelle i kikkerten?

– Jeg er i dialog med noen som syns det er aktuelt, men det er prosess som tar tid,

da det er mye formelt som må på plass først.

LES OGSÅ:

Smadret all motstand like før VM. Nå
kan du se ham i ny NRK-serie: – Et
helvetes show
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D E B A T TD E B A T T

Bodø Nu oppfordrer leserne til  saklig debatt!Bodø Nu oppfordrer leserne til  saklig debatt!

Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove

overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
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L E S  O G S ÅL E S  O G S Å

Kan juble: –Kan juble: – Skånet av Skånet av
politikernepolitikerne

De har jobbet sammen iDe har jobbet sammen i
34 år. Snart pensjonerer34 år. Snart pensjonerer
Svein Tore og Sea KingSvein Tore og Sea King
segseg

Martin (25) økte lønnaMartin (25) økte lønna
med 200.000 kroner:med 200.000 kroner:
–– Mange fornøyde Mange fornøyde
kunderkunder
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