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Snart	  halvvägs	  in	  i	  hösten	  
	  
Hösten	  är	  här	  på	  allvar	  nu	  och	  vi	  är	  väldigt	  glada	  att	  ni	  fortsätter	  yoga	  hos	  oss,	  och	  ni	  som	  avvaktar	  är	  
självklart	  varmt	  välkomna	  när	  helst	  ni	  känner	  er	  redo!	  
	  
Vi	  vill	  verkligen	  peppa	  er	  att	  testa	  zoom!	  
Vi	  har	  fått	  mycket	  trevlig	  feedback	  från	  elever	  som	  har	  yogat	  med	  oss	  via	  zoom,	  och	  det	  är	  verkligen	  
något	  vi	  önskar	  att	  fler	  fick	  chans	  att	  upptäcka!	  Alla	  får	  gå	  gratis	  på	  zoom	  första	  gången,	  även	  om	  du	  
har	  terminskort	  eller	  går	  regelbundet	  i	  studio	  så	  blir	  det	  alltså	  en	  gratis	  extragång!	  Våga	  testa!	  
	  
Öppning	  av	  dörr	  
Vi	  vill	  påminna	  om	  att	  dörren	  öppnas	  20	  min	  innan	  klass.	  Flera	  av	  er	  elever	  har	  sagt	  att	  ni	  har	  missat	  
det	  så	  vi	  tänker	  att	  vi	  påminner	  om	  det	  här,	  så	  ni	  inte	  behöver	  stå	  utanför	  och	  vänta	  i	  onödan.	  
	  
Mail,	  Facebook,	  Instagram	  eller	  sms???	  
Vi	  har	  väldigt	  mycket	  kommunikation	  med	  er	  genom	  flera	  olika	  kanaler	  och	  vi	   tänker	  att	  det	  kanske	  
inte	  är	  så	  lätt	  för	  er	  att	  veta	  hur	  ni	  bäst	  når	  oss.	  Vi	  ser	  helst	  att	  ni	  kommunicerar	  med	  oss	  via	  MAIL.	  Det	  
är	  den	  kanal	  vi	  kommer	  försöka	  hålla	  mest	  koll	  på	  och	  dessutom	  har	  vi	  båda	  tillgång	  till	  det	  kontot.	  När	  
ni	  mailar	  oss	  är	  det	  bäst	  att	  starta	  en	  ny	  tråd.	  Om	  ni	  till	  exempel	  svarar	  på	  nyhetsbrevet	  kommer	  alla	  
svar	  efter	  varandra,	  och	  det	  har	  hänt	  att	  vi	  haft	  10	  meddelanden	  om	  olika	  saker	  från	  olika	  personer	  i	  
samma	  tråd	  och	  då	  blir	  det	  lätt	  att	  vi	  missar	  något.	  Detta	  är	  inte	  på	  något	  sätt	  någon	  klagan	  eller	  kritik,	  
utan	  bara	  ett	  tips	  på	  hur	  ni	  bäst	  når	  oss.	  	  
	  
Doodle	  	  
Tack	  för	  att	  ni	  har	  haft	  tålamod	  med	  vårt	  nya	  bokningssystem!	  Vi	  har	  själva	  lärt	  oss	  mycket	  och	  först	  
när	  bokningarna	  började	  komma	  in	  såg	  vi	  också	  bristerna	   i	  systemet.	  Vi	  har	  förstått	  nu	  att	  ändringar	  
och	   avbokningar	   är	   det	   som	   strulat	  mest.	   Det	   GÅR	   att	   redigera	   dina	   bokningar,	  men	   om	   det	   känns	  
krångligt	  så	  går	  det	  jättebra	  att	  avboka	  via	  mail	  till	  oss.	  	  
	  
För	  dig	  som	  kommer	  på	  våra	  fysiska	  klasser	  	  
Tvätta	  händer,	  håll	  avstånd…	  	  	  	  	  	  …vi	  börjar	  kunna	  detta	  nu	  va?	  	  
	  
	  
Namaste	  
Marielle	  och	  Ylva	  
	  
	  
	  


