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Twiik och Edenred i samarbete för digital 
företagsfriskvård
Twiik AB har tecknat avtal med den globala förmånsleverantören Edenreds svenska bolag 
Edenred Sweden AB. Avtalet syftar till att göra digitala träningstjänster på Twiik tillgängligt 
för alla som har tillgång till Edenreds Friskvårdslösning. Avtalet stärker Twiiks position som 
främsta digitala marknadsplats och tekniska plattform för tränare och gym ytterligare.

Det blir allt viktigare för företag att erbjuda sina anställda attraktiva friskvårdstjänster. 
Samtidigt kräver individer allt större valmöjligheter. Enligt data som presenterats av Forbes 
förväntas anställdas välmående vara den viktigaste faktorn i framtidens arbetsplats.

Twiiks plattform för digital träning används idag av tränare och gym både för att nå 
konsumenter direkt och för att leverera företagsfriskvård. Dessa tjänster innefattar digital 
coaching, digitala träningsupplägg och aktivitetsutmaningar. Under 2021 växte Twiiks 
försäljning av tjänster inom digital företagsfriskvård med närmare 200% jämfört med 
föregående år.

Edenred är världens största leverantör av företagsförmåner inklusive friskvård. I deras nätverk 
ingår 50 Miljoner slutanvändare samt 850 000 företag och institutioner.

Samarbetet mellan Twiik och Edenred Sweden AB innebär att de tränare och gym som är 
anslutna till Twiik kan sälja digitala träningsupplägg direkt till alla som via sin arbetsgivare har 
tillgång till Edenreds friskvårdslösning. Därmed kan tränarna och gymmen öka sin räckvidd och 
möjliga kundkrets.

”Våra kunder erbjuder sina anställda förmåner via oss för att få friskare, gladare och mer motiverade 
medarbetare. Då dagens medarbetare är mer mobila än någonsin, har digitala lösningar blivit allt 
viktigare. Detta gäller i allra högsta grad även träning. Twiik med sina digitala träningsalternativ och 
stora utbud av erfarna tränare och gym, känns därför som en perfekt samarbetspartner. Vi är glada 
över att nu kunna erbjuda alla våra kunder och deras anställda möjlighet att träna via Twiik och 
därigenom erbjuda en mer hälsosam tillvaro.” säger Alf Reimers, Marketing & Innovation Director på 
Edenred Sweden.

“Företagsfriskvården digitaliseras väldigt snabbt, samtidigt finns det ofta ett gap mellan vad man 
erbjuder de anställda och vad som finns på den öppna marknaden. Genom samarbetet med Edenred 
överbryggar vi gapet och gör bra digital träning tillgänglig för fler!” säger Anders Gran, VD på Twiik.

Samarbetet omfattar initialt Edenreds svenska marknad.

“Vi är i början av vår tillväxtresa när det gäller företagsfriskvård. Vi ser stor potential i samarbetet 
med Edenred och ser fram emot att följa hur det utvecklas” avslutar Anders Gran.
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Källa: Forbes: There’s No Growth Without Health: Employee Wellbeing Is Non-Negotiable
https://www.forbes.com/sites/glennllopis/2021/07/24/theres-no-growth-without-health-
employee-wellbeing-is-non-negotiable/?sh=6c09bb329869

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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