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NU BLIR PADELTRÄNINGEN DIGITAL - 
EVERY PADEL LANSERAR 
TRÄNINGSTJÄNST TILLSAMMANS MED 
TWIIK
Every Padel, en av Sveriges starkaste aktörer inom padel, lanserar tillsammans med Twiik en 
app med digitala träningstjänster, inspiration och ett spelarcommunity inom padel. Avtalet 
består dels i en månadlicens baserat på antal användare och dels i intäktsdelning vid 
försäljning av digitala träningsupplägg och coachningar.

Padel fortsätter att växa starkt i Sverige och världen. Det finns idag över 4000 banor i Sverige 
och upp mot en miljon svenskar uppges ha provat att spela padel. Globalt finns det över 20 
miljoner spelare. Sporten är sedan 2021 också en del i Riksidrottsförbundet. I takt med att det 
allmänna intresset för sporten växer så ökar också efterfrågan på coaching och kvalitativ träning 
både avseende spelteknik och taktik, men också rörlighet, styrka och snabbhet kopplat till spelet.

Samarbetet mellan Twiik och Every Padel innebär att Every Padel använder Twiiks 
teknikplattform för onlineträning i den nylanserade appen och träningstjänsten till sina kunder. 
Samarbetet består dels i en månadlicens baserat på antal medlemmar och dels i intäktsdelning 
vid försäljning av digitala träningsupplägg och coachningar.

Onlineträning har blivit en naturlig del i träningsmixen inom de flesta sporter och 
träningsformer. Padel är inget undantag och allt fler söker sig till onlinealternativ för att 
utveckla sitt spel.

Genom appen kan kunderna ta del av digitala träningsupplägg med inriktning mot padel, få hjälp 
med övningar för att undvika och behandla skador, hitta andra spelare på lagom nivå att spela 
med, föra statistik över spel och träning samt lägga in sin ranking.

“Vår ambition är att utöka vårt erbjudande till våra kunder och fortsätta vår resa både i Sverige och 
internationellt. Samarbetet med Twiik och lanseringen av vår app är ett viktigt steg i Every Padels 
digitala strategi och ett sätt att särskilja oss på marknaden. Vi tror att utbildning av spelare är en 

säger Hannes Andersson, VD på viktig del för att både sporten och Every Padel ska fortsätta växa” 
Everysport Group där Every Padel ingår.

Samarbetet med Every Padel är det första inom padel för Twiik, som redan är etablerade inom 
gym- och träningsvärlden. Bolagets tekniska lösningar för onlineträning används dock inom 
andra branscher och segment såsom exempelvis av försäkringsbolag, fysioterapeuter, 
företagshälsor, idrottsföreningar och enskilda tränare.
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“Padeln är en snabbväxande miljardindustri på väg att bli en folksport. I takt med att padel som sport 
mognar och växer internationellt ökar också intresset från spelarna att utveckla sitt spel. Samarbetet 
mellan Twiik och Every Padel har potential att sätta en ny standard för ett padelcommunity och 
forma framtidens padelspelare - oavsett nivå. En resa vi är stolta över att vara med på” säger Anders 
Gran, VD på Twiik.

Appen Every Padel finns för nedladdning på Apples AppStore och på Google Play.

Om Every Padel

Every Padel driver en rad padelanläggningar i Sverige samt en internationell satsning på digitala 
tjänster inom padel. På Every Padels läggningar har man ett stort fokus på spelförbättrande 
träning och utbildning av unga padelspelare bla genom samarbete med padelgymnasiet i 
Uppsala. Bolaget är ett dotterbolag till Everysport Group (publ), noterat på Spotlight stock 
market (EVERY).

Om Twiik

Twiik AB är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar 
digitala lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att skapa innovativa digitala 
träningstjänster och därmed digitalisera sitt tjänsteerbjudande och göra bra träning tillgänglig 
för en större målgrupp. www.twiik.me
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