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Twiik utökar funktionaliteten i Actics 
träningsapp
En stor uppdatering av Actics app Actic Anywhere som utvecklats av Twiik har nu släppts. 
Sedan tidigare har Actic erbjudit onlineträning och digitalt community i appen, uppdateringen 
innebär en fördjupad integration mot Actics affärs- och medlemssystem vilket möjliggör att 
medlemmen kan boka gruppträningspass på sin anläggning och även låsa upp entrédörren till 
gymmet direkt från mobilen.

I spåren av pandemin har allt fler människor fått upp ögonen för träning online. Tränare och 
gym erbjuder i högre grad lösningar för att erbjuda sina medlemmar digitala träningstjänster. 
Twiik lanserade tillsammans med Actic appen Actic Anywhere vid årskiftet och har sedan dess 
vidareutvecklat plattformen som lösningen baseras på.

Uppdateringen är en anpassning och vidareutveckling av Twiiks enterprisefunktionalitet och 
innebär en fördjupad integration mot affärs- och medlemssystem vilket på sikt möjliggör för 
gymmet att erbjuda en komplett app för sina medlemmar. En app som både hanterar 
onlineträning, medlemscommunity och samtidigt tillåter inpassering på anläggning och bokning 
av gruppträning och på sikt även bokning av personliga tränare.

”Vidareutvecklingen av Actics app innebär en viktig milstolpe både i samarbetet med Actic och sätter 
en ny standard för hur det digitala gymmet ser ut.” säger Anders Gran, VD på Twiik

Uppdateringen är den första av flera i ett utvecklingsprojekt baserat på Twiiks plattform för 
träning online där Actic och Twiik arbetat nära slutkunden i syfte att skapa en integrerad 
helhetslösning för Actics medlemmar och företagskunder.

”Vår digitala arena är en viktig del i vårt erbjudande och vi har fått väldigt bra återkoppling på Actic 
Anywhere från våra medlemmar och är därför extra glada att nu lansera ny funktionalitet. Eftersom 
vi ser appen som en absolut central del för att skapa en tillgänglig och inspirerande upplevelse 
kommer vi att fortsätta utveckla oss och ta nya stora steg redan i höst.” säger Jonas Lissjanis, CPO 
på Actic Group.

Den uppdaterade appen Actic Anywhere finns tillgänlig på Appstore och Google Play.

För mer information om ACTIC Anywhere, vänligen kontakta
Sofia Brandberg, Chief Marketing Officer
E-post: sofia.brandberg@actic.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
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