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Actic växlar upp sin digitala kundresa 
med Twiik
Twiiks Enterprisefuntionalitet gör det möjligt för Gym och Träningskoncept att anpassa och 
integrera Twiik i sin verksamhet. ACTIC group lanserade under Januari 2021 Actic Anywhere 
baserat på Twiiks plattform för onlineträning och har nu släppt sin största uppdatering 
hittills. Uppdateringen innebär att medlemmen genom appen, som utvecklats av Twiik, kan 
hantera sin bokningar av gruppträning, sin inpassering och övriga funktioner som tidigare 
krävt en separat medlemsapp. Appen byter härmed också sitt namn från Actic Anywhere till 
Actic.

Onlineträning har blivit en viktig del i gym och tränares erbjudande både mot medlemmar och 
mot en öppen marknad online. Twiik har etablerat sig som den ledande teknikplattformen och 
marknadsplatsen för onlineträning. Actic har sedan Januari 2021 erbjudit sina medlemmar och 
företagskunder digitala träningstjänster och community genom den Twiikbaserade appen Actic 
Anywhere. Parallellt har Twiik arbetat nära Actic på nästa generations gym-app som nu 
lanserats. 

”Vårt mål har hela tiden varit att skapa en tydlig kundresa för våra medlemmar, oavsett var de 
befinner sig och på vilket sätt de vill ta del av Actics erbjudande. Genom vårt fokus på multipla 
touchpoints och samarbetet med Twiik har vi möjlighet att ligga i framkant i vårt erbjudande. 
Uppdateringen gör det möjligt för att erbjuda EN app för våra medlemmar att nå hela vårt utbud av 
online och on-siteträning” säger Jonas Lissjanis, CPO på Actic Group.

”Vi har arbetat intensivt under året med att utveckla Twiiks Enterprise-plattform och jag är otroligt 
stolt över att se hur integrationen med Actics verksamhet sätter en ny standard för den digitala 
kundresan på gym och skapar nya intäktsmöjligheter” Säger Anders Gran, VD på Twiik

Lanseringen med Actic är den hittills största baserat på Twiiks plattformsuppdatering. En 
uppdatering som följer av ett gediget utvecklingsarbete i nära samarbete med slutanvändare, 
gym och tränare. 

”När Onlineträning blir en allt viktigare del i produktmixen för tränare och gym blir också den teknik 
man väljer, hur den kan integreras i övriga system och framförallt medlemmens upplevelse central. Vi 
fortsätter att fokusera på att vara den mest attraktiva plattformen och marknadsplatsen för 
onlineträning, något som vi ser gör skillnad för våra kunder.” Avslutar Anders Gran 

För mer information om Twiik, vänligen kontakta

Anders Gran, VD
Telefon: +46 (0)70 341 73 25
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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
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