
Kære kunde i Massageriet. 

 

Endelig nyt fra min lille klinik  I denne omgang skal det handle om alle de nye ting man kan støde 

på når man booker en onlinetid via min hjemmeside eller via min Facebookside ”Massageriet i 

Søborg”. Derudover skal det handle lidt om akupunktur. For selvom navnet på min klinik ikke helt 

ligger op til at man kan få akupunktur, så er jeg rent faktisk uddannet akupunktør, ikke kun i den 

klassiske kinesiske akupunktur, men også i en masse mikrosystemer, der tilsammen kan være 

meget mere effektfulde end den klassiske kinesiske akupunktur. 

 

Men først lidt om, hvilke nye features du kan 

støde ind i når du booker online. To af disse 

ting, kan du kun bruge hvis du laver en profil 

inde i bookingsystemet. Det er ret let, og du 

skal ikke gå og huske på et password. Der 

kommer en kode til dig på din telefon, hver 

gang du vil ind på din side, og det er det eneste du skal bruge – ret nemt  

Når du har oprettet en profil, kan du nu betale online for fx et nyt klippekort, eller hvis du lige står 

og mangler et gavekort. Især i forhold til klippekort synes jeg det er supersmart, da du selv får lidt 

mere styr på, hvor mange klip du har tilbage på dit klippekort, og selv bare tanke op, når det gamle 

er brugt op. 

I forhold til gavekort, tikker der en besked ind til mig, om at du har købt et gavekort, og du kan så 

vælge om jeg skal sende det på mail, eller om du selv kommer forbi og henter det. Man kan 

selvfølgelig også bare vælge at indbetale på gode gamle mobilepay, men det skal ses som en 

ekstra service at man kan betale online hvis man har lyst.  

Derudover vil I blive præsenteret for en lille boks, hvor I kan tilmelde jer nyhedsbrev når I 

bekræfter jeres tidsbestilling. Dette er ikke relevant for jer der modtager dette nyhedsbrev  , og I 

behøver ikke at tikke den boks af for at blive ved med at modtage nyhedsbreve fra mig, det er til 

alle de nye kunder der strømmer til – bare så det ikke forvirrer jer trofaste nyhedsbrevslæsere  

 

Derudover vil jeg anbefale alle der har en facebook-profil, 

at like min side ”Massageriet i Søborg”, da det tit er her 

alle de små nyheder vil komme op hurtigst. Fx at jeg 

holder lørdagsåbent nogle udvalgte lørdage i løbet af 

efteråret og vinteren, som man kan skynde sig at booke, 

hvis man skal forkæles lidt i en weekend  Skulle jeg få 

lyst til at lave en konkurrence er det også her jeg typisk vil 

slå det op hurtigst. 

 

Til sidst vil jeg som sagt lige slå et slag for mine akupunktur-skills. Selvom de fleste af jer kender 

mig bedst som massør, så har jeg faktisk den helt lange og godkendte akupunkturuddannelse og er 

Registreret Alternativ Behandler (RAB), hvilket betyder at man ved akupunkturbehandlinger kan få 

tilskud fra Danmark samt fra forskellige private sundhedsforsikringer.  



Jeg har ud over klassisk kinesisk akupunktur også uddannelse i 

omkring 10-11 andre akupunkturteknikker som jeg mestrer fuldt 

ud, og som jeg mixer alt efter hvilke problemer jeg skal løse. Det 

betyder for dig som kunde at du med det samme får den mest 

effektfulde behandling! Du skal heller ikke vente i flere uger for at 

se et resultat. OG, hvis jeg ikke kan hjælpe dig med akupunktur, så 

finder vi som regel ud af det på den første uges behandlinger. 

Du kan læse meget mere om akupunktur, min uddannelse og hvad 

akupunktur er godt for på min hjemmeside www.massageriet.dk 

under behandlinger – akupunktur. Man bliver overrasket over, 

hvilke lidelser de små akupunkturnåle kan have en positiv effekt på, og mange gange helt fjerne!  

 

Jeg sætter virkelig pris på, hvis du har læst helt her til  Det var et lidt langt nyhedsbrev, til 

gengæld bliver du ikke over-spammet fra mig hver anden dag  

 

Sidst men ikke mindst skal jeg lige nævne den nye persondatalov, som også har ramt Massageriet.  

Du vil lægge mærke til, at du når du booker en tid i mit bookingsystem, som hedder Terapeut 

Booking, at du skal krydse af ved samtykkeerklæring, hvis du ikke allerede har gjort det. Der bliver 

du præsenteret for præcis hvad det er jeg har af oplysninger på dig, hvad jeg bruger dem til, og i 

hvilke systemer din mail ligger gemt i.  

Skulle du have lyst til at afmelde dig mit nyhedsbrev, så send mig en mail – no hard feelings   

Så skal jeg nok sørge for din mail bliver slettet fra de systemer jeg bruger. 

 

Til sidst vil jeg ønske dig et herligt efterår uden for mange forkølelser, husk at være god mod dig 

selv – ikke med slik og kager, men mere af det din krop virkelig godt kan lide, som fx motion, som 

nogle af os nok kan have lidt svært med at komme afsted til når det er mørkt og koldt, og sofaen 

og TV’et kalder. Men forkæl din krop og kom afsted alligevel!   

 

Vi ses i klinikken  

 

Mange hilsner Inger 

  

http://www.massageriet.dk/

