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Familjefys ansluter sig till Twiik
Twiik knyter ännu ett starkt coachnamn till sig. Emelie Elmes, känd som Familjefys på 
Instagram, väljer Twiik som sin partner för sina digitala träningskoncept. Emelie har arbetat 
med träning och hälsa i över 15 år och driver Instagramkontot Familjefys som har över 30 000 
följare.

Emelie startade sin resa inom träningsbranschen redan som 17-åring och har sedan dess lett och 
coachat otaliga klienter till en mer hälsosam livsstil. Med sin gedigna erfarenhet som coach, 
erbjuder Emelie ett träningskoncept som innebär att alla ska kunna träna efter sina egna 
förutsättningar och på vilken plats man än önskar.

Emelie har under flera år drivit sitt Instagramkonto Familjefys, där hon delar med sig av 
tränings- och kosttips. Man får även följa Emelie i vardagspusslet med tre barn. Med fler än 30 
000 följare är Emelie en given hälsoinspiratör för många i Sverige.

Elmes har arbetat med digitala träningsupplägg på olika plattformar, men nu valt att ingå 
samarbete med Twiik för att sälja sina digitala produkter.

“Jag valde Twiik eftersom det är enkelt och smidigt samtidigt som det finns många bra funktioner 
både för mig som tränare och för användarna. Med Twiik får jag möjlighet att utveckla min digitala 
affär och skala upp min verksamhet till en ny nivå.”
- Emelie Elmes, Familjefys

Emelie erbjuder ett digitalt medlemskap via Twiik. Medlemskapet tecknas på Twiiks 
marknadsplats för onlineträning och ger kunderna tillgång till allt hennes material på ett enkelt 
och smidigt sätt via Twiik-appen.

I takt med att onlineträningen blir en allt viktigare komponent i människors träningsvardag ökar 
också deras förväntningar på digitala tjänster.

“Träningsinspiratörer fyller en viktig roll i att motivera människor till en hälsosammare livsstil. Vi är 
glada och stolta att Emelie Elmes valt Twiik. Familjefys är ett starkt koncept i sitt segment med 
potentialen att underlätta träningen för många.” Säger Anders Gran, VD på Twiik

Emelie Elmes kanal är aktiv i Twiik-appen samt på webben. Medlemskapet kostar 199 kronor 
per månad.

För mer information om Twiik, vänligen kontakta

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