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Twiik anställer Marcus Lindskog som ny 
Business Developer
Sedan måndagen den 13 februari har Marcus Lindskog anslutit till Twiik som Business 
Developer. Marcus är utbildad fysioterapeut och ekonom, med lång erfarenhet av arbete inom 
hälsofrämjande verksamheter. I rollen som Business Developer på Twiik kommer han i första 
hand att arbeta med att utveckla och driva försäljningen av Twiiks B2B-produkter.

Senaste åren har Marcus jobbat i olika roller med fokus på sälj- och affärsutveckling, både som 
anställd och egenföretagare, och brinner starkt för att göra träning och hälsa mer lättillgängligt 
för människor.

”Jag ser verkligen fram emot att bli en del av gänget på Twiik. Deras digitala plattform och ekosystem 
för coacher, PT:s och gym är sedan en tid tillbaka ledande på marknaden. Jag ser nu fram emot att få 
fler företag att upptäcka och använda Twiiks unika företagslösningar för ett mer effektivt och 

” säger Marcus Lindskog.inspirerande hälsoarbete.

Marcus startade sin karriär som fysioterapeut och egenföretagare 2008 och har sedan dess 
arbetat i roller inom marknad och affärsutveckling i olika bolag - alltid med fokus på 
hälsofrämjande affärsverksamheter. Senaste åren har Marcus helt fokuserat på att driva sälj- 
och affärsutveckling. 

“Marcus har en unik profil och ett starkt track record samtidigt som timingen är rätt. Vår tillväxt 
inom enterprisesegmentet och exempelvis företagsutmaningen TeamBoost har varit god och vi ser ett 
fortsatt högt intresse från marknaden. Med Marcus i laget kan vi utnyttja vårt momentum och ta 

säger nästa steg i att skala upp försäljningen både i Sverige och över tid också internationellt.” 
Anders Gran, VD på Twiik.

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
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