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TWIIK STÄRKER SIN POSITION INOM 
HYBRIDTRÄNING - LANSERAR COACH-
APP
Twiik lanserar en dedikerad mobilapp för tränare. Appen ger tränare och gym nya möjligheter 
att enkelt coacha och kommunicera med sina klienter - både vid fysiska möten och digitalt. 
Appen är fullt integrerad i Twiiks ekosysystem och plattform vilket låter tränare och gym att 
administrera och styra tjänster som tillhandahålls i samma app som de har för inpassering, 
bokning och medlemscommunity. Appen lanseras initialt i en sluten beta till utvalda tränare.

I spåren av pandemin förändrades våra träningsvanor på flera sätt. Under pandemin växte digital 
träning starkt och etablerades som en norm bland både friskvårdsleverantörer och 
konsumenter. I takt med konsumenter i allt högre grad återvänt till anläggningar och studios har 
ett hybridbeteende uppstått där digital coaching och inspiration blandas med fysisk närvaro på 
gym.

För Twiik, som arbetar med kunder såsom Actic och Friskis och Svettis där träning sker både 
digitalt i app och på anläggningar och utomhus, har förändringarna i beteende varit positiva.
“Vi såg tidigt att träning inte är antingen digital eller on-site utan att dagens konsument rör sig 

säger Anders Gran, VD för mellan båda världarna - precis som man gör inom retail egentligen” 
Twiik 
“För oss har det handlat om att arbeta aktivt med våra kunder kring hur man fångar den 

fortsätter han.kommersiella möjligheten med hybridträning och utveckla smarta lösningar för det” 

Fram tills nu har tränare och gym arbetat i Twiiks verktyg på webben något som är optimerat för 
att skapa och administrera digitala träningsprodukter och hantera flera tränare. Nu öppnar alltså 
Twiik för tränare att gym driva sin digitala affär direkt från mobilen. Första versionen av Twiiks 
coach-app är fokuserad på kommunikation med klienten och att driva digitala eller 
hybridbootcamps och kurser, vilket enklast görs från mobilen.

Appen kan användas för att på ett effektivare sätt ge kunder sina träningsupplägg att följa i 
mobilen exempelvis efter en pt-timme eller introduktion på gymmet. Coachen kommer även 
kunna kommunicera med enskilda klienter, följa kunders utveckling och aktiviteter samt styra 
digitala kurser och bootcamps kurera grupper av användare, leda digitala kurser, coacha 
företagsgrupper. På så sätt kan coacher och gym vårda och utveckla sin community mycket mer 
direkt än tidigare.

Coachappen är fullt integrerad i Twiiks ekosysystem och plattform. Därmed kan tränare och 
gym att administrera och styra tjänster som tillhandahålls i samma app som de har för 
inpassering, bokning och medlemscommunity. För användaren blir det enklare att få sin 
coachning och sina program i samma app som bokning och inpassering.
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Över tid kommer att även skaparfunktioner från webbverktyget att lyftas in och optimeras för 
mobilappen.
“Majoriteten av enskilda tränares och PTs behov kan mötas direkt i mobilen - en mobile-first-
approach för den specifika målgruppen kommer att på sikt revolutionera tränaryrket för de tränare 

säger Alexander Cugler, Chief som antingen jobbar med hybridträning eller ren onlineträning” 
Product Architect på Twiik.

Kommersiellt kommer coachappen att innebära en ny instegsprodukt för enskilda tränare men 
också en möjlig merförsäljning gentemot friskvårdsaktörer på enterprisenivå som vill utrusta 
sina tränare med coachappen.
”För en gymkedja med många tränare finns det väldigt mycket pengar att vinna på att effektivisera 
kommunikationen mellan tränare och klient, men framförallt skapar en bra dialog och en känsla av 

 säger Anders att bli sedd en otroligt värdefull lojalitet, något som är väldigt viktigt för våra kunder”
Gran
”Rätt hanterat så gör dialogen mellan en instruktör och klient hela skillnaden för om en medlem 

 avslutar han.stannar kvar som medlem och fortsätter att utvecklas”

Appen, som är en native-app, släpps i en sluten beta och testas av utvalda tränare innan bredare 
lansering som planeras senare under kvartalet.

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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