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Finalveckan för Kvix Wellstar är nu igång

Kvix AB (publ) har under hösten lanserat Kvix Wellstar: en talangjakt där hälsoinspiratörer 
streamar wellness. Vinnaren utses av medlemmarna som genom röstning utser vem som blir 
årets Wellstar. Grundomgången är avslutad och finalveckan som sänds under perioden 13/12 
– 19/12 är nu igång. Wellstar avslutas med en finalsändning den 20:e december på Kvix.se där 
årets Wellstar presenteras.

”Vi har ett riktigt starkt startfält i denna första omgång av Wellstar. Det är talangfulla människor 
som verkligen gått in för att leverera intressanta och bra sändningar under de veckor som Wellstar 
hittills pågått. Det ska bli spännande att få presentera vinnaren den 20:e december”, säger Johan 
Thomasson, VD på Kvix.

Wellstar är startskottet för Kvix satsning att synliggöra det enorma utbudet av sändningar inom 
segmentet hälsa och välmående som idag finns spritt över internet. 
Kvix är plattformen som samlar hälsoutbudet på ett och samma ställe.

Kvix aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet ”KVIX” med ISIN-kod SE0016610083.

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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