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Vinnaren av Kvix Wellstar 2021 är utsedd

Kvix AB (publ) presenterade under gårdagen sändning vinnaren i årets upplaga av Kvix 
Wellstar. Efter närmare sex intensiva veckor som skapat stort engagemang bland streamers 
och medlemmar avgjordes således Kvix Wellstar finalen. Den åtråvärda första platsen stod 
mellan PT-kollektivet CrFitness och konstnären Alexandra JS. Det blev slutligen CrFitness 
bestående av Eskilstunatrion Carola, Sophie och Lina som med nästan 23% av de totala 
rösterna kammade hem första platsen.

CrFitness har tillsammans, med tydligt fokus dragit stort intresse och fått många att rösta på dem. 
Det var ett glatt men smått chockat gäng som tog emot jubel igår när livesändningen ägde rum på 
Kvix.
”- Vi har gjort det vi gör hela tiden, vi lever och andas det här, och att vi då har kammat hem en 
miljon tack vare det, känns helt otroligt,” formulerade Lina Sönnerlid mellan glädjetårarna.

På andra placering kom konstnären Alexandra JS som på sociala medier engagerar sig i psykisk 
ohälsa. Med sitt kreativa uttryck hoppas Alexandra inspirera till wellness utifrån en annan vinkel. 
Hon tror nämligen på att om man sänker tröskeln till wellness, kan det vara slussen in till en mer 
aktiv vardag och ökad balans mellan mental och fysisk hälsa.

Kvix Wellstar gör hälsa tillgängligt för alla
Precis som i många andra talangjakter har Wellstars jury och partners haft förmånen att dela ut ett 
wildcard var, det vill säga ge personliga favoriter en genväg till final. Därefter är det folkets röst 
som avgjort vilka hälsoinspiratörer som gått vidare i tävlingen. En tredjedel av intäkterna av 
rösterna donerades till Barncancerfonden, en tredjedel delas ut som ersättning till respektive 
tävlande. 
Sammantaget är dock att alla som bidragit till tävlingen är segrare. Även om prispotten inte kunde 
fördelas på alla, är samtliga som valt att ställa upp i tävlingen värdiga vinnare i arrangörens ögon.

”- Vi är överväldigade av utfallet av Wellstar. Det summerade värdet av all hälsoinspiration och 
kärlek som streamats under tävlingsperioden på Kvix.se är inte mätbart i pengar. Vi vill verkligen 
tacka alla fantastiska hälsoinspiratörer och Kvix medlemmar som har bidragit till att göra hälsa 
tillgängligt för alla.” säger Kvix marknadschef Vlora Ramadani, som understryker att hon både är 
tacksam och imponerad över engagemanget, samt att hon vill belysa den varma supporten 
deltagarna gett varandra under tävlingsperioden - generositet istället för rivalitet.

Wellstar är ett tävlingskoncept som lanserades av Kvix under hösten som del att synliggöra att 
plattformen öppnar upp för att vem som helst nu kan ansluta som streamer.

”- Vår målsättning är att hela tiden utveckla nya incitament för att engagera och aktivera människor 
till ökat välmående. I vår värld så gör vi det digitalt, det ställer krav på både tekniken och utbudet 
vilket vi utvecklat med framgång under hösten.” säger Johan Thomasson, VD på Kvix.
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Topp 1-15 i Kvix Wellstar 2021
1: 22,5% CR Fitness
2. 9,1% Alexandra JS
3. 8,2% Tobias Karlsson
3. 8,2% Nicole Nyholm
5. 5,9% Kristin Andersson
6. 5,3% Mia Hozona
7. 4,8% Matilda Himmer
8. 4,8% Elin Härkönen
9. 4,7% Josefine Fjällid
10. 4,6% Camilla & Anna
11. 4,2% Pischa Strindstedt
12. 4,0 % Shirin Djavidi
13. 3,5% Elmina Saksi
14. 2,5% Matilda Bengtsson
15. 1,5% Sofia Eklund Arvidsson

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Thomasson, CEO
Mail: johan@kvix.se

Om Kvix AB (publ):

Kvix tillhandahåller en streamingplattform som sammanför inspiratörer med personer som 
eftersträvar ett ökat välmående. Plattformen finns tillgänglig via app och webbläsare och är 
anpassad för en rad olika enheter. Kvix medlemmar kan utifrån ett brett utbud välja innehåll för att 
hitta den sista pusselbiten som behövs för ett långsiktigt och hållbart välmående.

Kvix mål är att skapa en marknadsledande plattform för välmående där medlemmarna aktivt kan 
interagera med streamers. Genom att erbjuda innehåll inom fysiskt, mentalt och livsstilsrelaterat 
välmående avser Kvix att bli den självklara mötesplatsen för hälsa.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.
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