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Fitness Brands och Sportsmaster går ihop för att bli
Nordens ledande leverantör av träningsutrustning!
Fitness Brands Nordic och Sportsmaster fusioneras för att bygga
Nordens största och bästa erbjudande av träningsutrustning, koncept
och helhetslösningar inom hälsa och träning.
Fitness Brands har byggt upp en stark position som leverantör och partner till
träningsanläggningar samt hotell & spa verksamheter i båda Sverige och Norge.
Sportsmaster är en ledande aktör inom e-handel och direktförsäljning av kvalitetsprodukter till konsument, träningsanläggningar hos företag samt idrottslag i Norge.
Tillsammans täcker de två verksamheterna merparten av marknadens kundbehov av
utrustningar och lösningar inom tränings och hälsa.
”Efterfrågan av koncept och utrustning för träning och hälsa kommer att fortsätta att
växa. I takt med detta kommer kraven som ställs på marknadens aktörer att utvecklas. Hög kvalitet på produkter, innovation och konkurrenskraftiga priser kommer även
framledes vara viktigt, men vi ser att kunderna även förväntar sig service och teknisk
support på en helt annan nivå än tidigare. Den nya koncernen kommer att kunna
erbjuda ett bättre utbud och regionens starkaste serviceorganisation. Detta är något
som kommer att ge kunderna en extra trygghet när de investerar träningsutrustning
vare det är till hemmet, företaget eller i ett gym, säger Paul Einar Borgen delägare och
en av grundarna till Sportsmaster.”
”Mixen av digital och fysisk närvara kommer att vara viktig även framöver. Fitness
Brands erbjuder kombinationen av starka märkesvaror och duktiga rådgivande säljare
som stödjer sina kunder. Genom att representera världens största och ledande aktör,
Life Fitness, erbjuds kunderna även tillgång till det senaste inom både kompetensoch produktutveckling. Sportsmaster tillför den nya koncernen en ledande position
gentemot konsumentmarknaden i Norge och ligger långt fram i användandet av
digitala kanaler och verktyg. Tillsammans blir detta en stark mix, som jag tror att våra
kunder kommer att ha stor nytta av, säger Per Andersson delägare och grundare av
Fitness Brands.”

FAKTARUTA
Fitness Brands Nordic AB är en koncern som rymmer de operativa verksamheterna
Fitness Brands Sverige, Fitness Brands Norge och Sportsmaster Norge.
Den nya koncernen blir en av Nordens ledande leverantörer av kvalitetsprodukter inom
fitness, träning och hälsa. Gruppen erbjuder även sina kunder utformning av lokaler
och utbildningar. Företaget omsätter idag drygt 200 MSEK och har cirka 60 anställda.
Företaget har kontor i Västerås, Sverige och Oslo samt i Fredriksstad i Norge. Fitness
Brands är exklusiv distributör av Life Fitness, Hammer Strength, Escape Fitness, TRX, Fit
Interiors, Mondo Flooring & Stages Cycling. Sportsmaster är exklusiv distributör av Pivot
Fitness, DK City, Assault, SkiMill och Infiniti.

För mer information kontakta gärna:
Per Andersson, Fitness Brands Sverige – grundare och delägare.
Mobil: +46 739 40 1100, mail: per.andersson@fitnessbrands.com
Paul Einar Borgen, Sportsmaster Norge – grundare och delägare
Mobil: +4797753995, mail: paul@sportsmaster.no
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