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SUCCÉKONCEPTET RIMLIG TRÄNING 
LANSERAR EGEN TRÄNINGSAPP MED 
TWIIK
Rimlig Träning, grundat av influencern Vanja Wikström och tränarprofilen Robert Svensson, 
tecknar avtal med Twiik om en egen träningsapp baserad på Twiiks enterpriseplattform. I 
appen kommer de att samla inspiratörer med fokus på bra träning som passar in i en 
fullmatad vardag.

Marknaden för onlineträning växte kraftigt under pandemin och är idag en miljardindustri och 
ett etablerat inslag både bland tränare och gym.

Twiik har positionerat sig som både en marknadsplats för att distribuera onlineträning, men 
också som en av marknadens starkaste teknikplattformar för de kreatörer och gymkedjor som 
vill ta ytterligare ett steg och skapa en egen komplett konsumenttjänst. Sedan lanseringen av 
Twiik Enterprise 2020 har bolaget fått kunder som Actic, Friskis & Svettis Riks samt 
träningskoncept som 16 Weeks of Hell och företagsfriskvården Twitch. Men även andra aktörer 
som vill leverera onlineträning och communities till sina kunder som till exempel Trygg Hansa.

Nu tecknar bolaget avtal med Rimlig Träning, ett onlinekoncept som bygger på bra träning som 
passar in i människors hektiska vardag. Rimlig Träning grundades av Vanja Wikström, en av 
sveriges främsta familjebloggare och influencers och tränaren Robert Svensson, som bland 
annat ligger bakom gymkonceptet Ground 50. 

Vanja Wikström är en ovanlig träningsinspiratör. Hon har under sitt vuxna liv snarare undvikit 
träning, än ägnat sig åt det. Efter två graviditeter kom motivationen att bygga en stark kropp - 
samtidigt som vardagen som småbarnsförälder och egenföretagare innebar utmaningar. 
Tillsammans med Robert skapades 2020 konceptet Rimlig Träning med målet att göra bra 
träning enkel och lättillgänglig. Basen är pass och program som fungerar att genomföra hemma, 
helt utan redskap.

“Egentligen är det helt orimligt att jag skulle dra igång ett träningskoncept men vi insåg snabbt att 
jag inte var ensam i mitt behov. Och vi såg fort att det fungerade, Rimlig Träning är det enda 
träningsupplägg som någonsin fått mig att träna i mer än tre veckor i sträck!” säger Vanja Wikström.

Rimlig träning finns redan idag på Twiik marketplace och har använt Twiiks app för 
onlineträning för att coacha sina kunder. Sedan starten har man hjälpt tusentals kunder att nå 
bättre form i vardagen. Nu växlar man upp och planerar att släppa sin egna tränings- och 
communityapp.
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“Vi har hittat en metod som är väldigt skalbar. Nu växlar vi upp tillsammans med Twiiks 
teknikplattform och planerar att lägga till fler inspiratörer som jag själv. Målgruppen är de som - 
liksom jag - egentligen inte tycker om att träna men ändå känner att de vill göra en insats för sin 
kropp. Tränarna är influencers som - också liksom jag - inte är träningsprofiler. Rimlig Träning är 
träning man kan relatera till helt enkelt” fortsätter Vanja.

Appen anpassas för Rimlig Tränings produkt och får bland annat utökade communityfunktioner. 
En egen anpassad app är ett naturligt nästa steg för de tränare och gym som byggt upp sin 
metod och sitt koncept och står inför expansion. Att Twiik och Rimlig Träning redan har ett 
etablerat samarbete innebär en styrka när man nu växlar upp.

“Twiiks mål är att göra verklig skillnad i människors liv och hälsa genom att accelerera starka 
träningskoncept med hjälp av smart teknik. Rimlig Träning har en stark produkt med stora 
möjligheter till fortsatt tillväxt. Vi har tidigt imponerats över deras drivkraft och målmedvetenhet - 
deras expansionsplaner är väldigt intressanta och ska bli spännande att följa“ Säger Anders Gran, 
VD på Twiik.

För Twiik innebär affären fortsatt tillväxt inom enteprisesegmentet, både genom licensintäkter 
och intäktsdelning och ligger i linje med Twiiks strategi att stärka sin position som teknisk ledare 
inom onlineträning.

“Vi ser ett fortsatt starkt intresse för våra enterpriseprodukter - både bland större friskvårdsaktörer 
och hälso- och träningskoncept drivna av hälsoinspiratörer. Affären är ytterligare ett bevis på vår 
position och att vi går framåt mot våra mål” säger Anders Gran, VD på Twiik.

Rimlig Tränings app planeras släppas under hösten.

För mer information, vänligen kontakta

Anders Gran, VD Twiik
Telefon: +46 (0)70 341 73 25
E-post: anders@twiik.me
Hemsida: www.twiik.me

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

Certified Adviser: Mangold Fondkomission AB
Telefon: +46 8 5277 5020
E-post: ca@mangold.se
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