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WE Träning & Hälsa lanserar digital 
träning tillsammans med Twiik
I dag lanseras WE ONLINE, träningskedjan WEs digitala erbjudande baserat på Twiiks 
lösning för digital träning online. Via WEs mobilapp kan medlemmarna hitta digitala 
träningsupplägg, köpa PT-online och ta del av WEs community. Bakom WE står bland annat 
hockeyprofilen och experten på TV4/CMORE Niklas Wikegård, den förre fotbollsdomaren och 
experten på SVT Jonas Eriksson samt träningsprofilen Peter Bláha – mer känd som Pansar i 
TV4:s Gladiatorerna.

Redan före pandemin förutspåddes en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) för den digitala 
träningsindustrin på 33%. Den långtgående trenden av digital träning har accelererats i spåren 
av pandemin. Allt fler av branschens aktörer ställer om och kombinerar sitt ordinarie erbjudande 
med digitala träningstjänster för att möta de nya konsumentbehoven.

En av WEs framgångsfaktorer har varit ett personligt bemötande oavsett individens träningsnivå 
och förutsättningar.
”Har du inte tänkt träna en dag så ser vi det som en självklarhet att du kan komma förbi och ta en 
kaffe och umgås. Vi vill att WE ska vara en plats som du längtar till – inte en plats du hittar på 

säger Niklas Wikegård, en av grundarna till WE.ursäkter för att undvika.” 

Genom lanseringen skapar WE förutsättningar att erbjuda sina kunder en personlig upplevelse 
på ett helt nytt sätt. Inte bara när kunderna är utanför gymmet utan även som ett komplement 
under besöket. Appens sociala funktioner kommer att göra det möjligt att ge medlemmar och 
företagskunder stöd i ännu högre utsträckning.

För Twiik följer lanseringen i spåren av en stark tillväxt inom bland både gym och enskilda 
tränare. Den den pågående trenden inom digital träning är bred men accelereras ytterligare när 
progressiva träningsaktörer integrerar den i sitt erbjudande.

”WE har tydlig vision om vart de ska och vad de vill erbjuda sina kunder. En nyckelfaktor om man vill 
lyckas digitalt. WEs vision och Twiiks plattform kompletterar varandra väldigt väl och jag ser fram 
emot att se hur WEs digitala erbjudande växer fram ” säger Anders Gran, VD på Twiik

WEs app ”WE ONLINE” finns från och med idag på Appstore och Google Play.

För mer information om WE, vänligen kontakta
Peter Blaha, VD
E-post: peter@wehalsa.se
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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

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
Telefon: +46 70 755 95 51
E-post: ca@skmg.se

Bifogade bilder

We In Gym
We Screenshots

Bifogade filer

WE Träning & Hälsa lanserar digital träning tillsammans med Twiik

http://www.twiik.me/
http://www.twiik.me/
https://storage.mfn.se/019aea3a-3145-4aab-bab4-2cf1560a3324/we-in-gym.png
https://storage.mfn.se/45f2ec63-2dbb-4cec-b522-637e1dd90a5f/we-screenshots.png
https://storage.mfn.se/6d2fd9a5-646c-425e-aad4-9ef0e7175545/we-traning-and-halsa-lanserar-digital-traning-tillsammans-med-twiik.pdf

