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Fitness Brands satser stort på fortsatt vekst
– forsterker med Arianne Tischbein som ny
konsernsjef
DET NORSKE OG SVENSKE FOLKS INTERESSE FOR EGEN HELSE OG
TRENING VOKSER. HELSE OG TRENINGSBRANSJEN VOKSER, OG FITNESS
BRANDS MED DEN.
”Arianne Tischbein kan vise til betydelig kommersiell suksess i sterkt konkurranseutsatte bransjer mot blant annet Helse og Retail. Hun har bred erfaring
med Nordisk samarbeid og har jobbet både i Norge, Sverige og Danmark.
Vi er sikre på at hennes erfaring og kompetanse vil bidra til å styrke Fitness
Brands konkurransekraft fremover, sier styremedlem Ståle Angel.”
Fitness Brands Nordic er en av de ledende og mest innovative aktørene til
treningsbransjen i Sverige og Norge med forretningsområder til B2B, B2C og
e-Commerce. Markedspotensialet for bransjen er på langt nær realisert. Fitness Brands kommer til å være drivende i utviklingen av bransjen og legge
til rette for å skape lønnsom vekst og vokse nye markeder for sine kunder.
Konsernet legger med 2018 bak seg, ett rekord år, og satser offensivt videre i
en bransje med lysende fremtids utsikter.
””Jeg gleder meg til å lede selskapet videre i tett samarbeid med de 4 eierne, kompetente medarbeidere, kunder og forbrukere. Fitness Brands har
mange sterke merkevarer, inkludert Sportsmaster som er den ledende e-handelsaktøren på dette området i Norge og helheten her gir et fantastisk grunnlag som jeg ser frem til å bygge videre på. Samfunnsansvaret og rollen som
bransjen og vi som leverandør har, synes jeg er veldig spennende og motiverende. Markedet som vi kjenner det i dag, tror jeg vil doble seg, siden vi i større
grad må få flere i aktivitet, forebygge livsstils relaterte sykdommer og ikke
minst eldrebølgen som kommer som ei kule”, sier Tischbein.”

FITNESS BRANDS NORDIC AB
Fitness Brands er en av Nordens ledende leverandører av treningsutstyr innen fitness, trening og helse. Selskapet omsatte 2018 for 220 MNOK, og har 60 ansatte.
Selskapet har sentrallager i Vâsterås og på Gardermoen. Kontor i Västerås, Sverige, Sarpsborg og Nesbru, Norge.
Fitness Brands er eksklusiv distributør av verdensledende merkevarer som Life
Fitness, Hammer Strength, Indoor Cycling Group – ICG, Escape Fitness, samt
TRX, Mondo, Fit Interiors og eier blant annet Sportsmaster.
Fitness Brands skal være den inspirerende, trygge og komplette helhetsleverandøren som skaper nye muligheter for kundene sine, uansett om det gjelder
treningsutstyr, gulv eller interiør, til både profesjonelle og private.
Gjennom vår erfaring vet vi att inspirerende og motiverende miljøer er avgjørende når det kommer til helse og livskvalitet. Fitness Brands har Nordens største
sertifiserte serviceteam med 14 ansatte i Norge og 14 ansatte i Sverige.
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