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Ekström Invests dotterbolag, FitnessPlayer Sweden ingår flerårigt musiksamarbete
Friskis & Svettis har utsett FitnessPlayer Sweden AB till leverantör av passmusik och
bakgrundsmusik. Avtalet löper över tre år och omfattar över 100 föreningar. Tjänsten för
passmusik är en helhetslösning där val av låtar, redigering och uppspelning görs enkelt från
en webbsida, för att därefter spelar upp i en app eller surfplatta när träningspasset startar.
För bakgrundsmusiken är det möjligt att ha flera kanaler, använda färdiga låtlistor eller
bygga upp anpassade låtlistor med större variation och bredd.
- Musik är en central del av Friskis träning och FitnessPlayers tjänster gör att vi förenklar för
föreningarnas ideella ledare samtidigt som det över tid är en kostnadseffektiv lösning. En
viktig faktor vid valet av leverantör var också att säkerställa att musikrättigheterna hanteras
på ett korrekt sätt, säger Anneli Tjernsten, VD på Motionsidrottens Servicebolag.
- Vi är väldigt glada att Friskis & Svettis har valt oss som musikpartner. Friskis har förstått
vikten av bra musik för helhetsupplevelsen och vi hoppas kunna vara en del av deras
fortsatta framgång säger Anders Svensson, VD på FitnessPlayer.
För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Svensson, VD FitnessPlayer på
anders@fitnessplayer.se eller 073-516 16 40 eller
Anneli Tjernsten, VD på Motionsidrottens Servicebolag i Stockholm AB
anneli.tjernsten@sthlm.friskissvettis.se 070-169 70 97 eller
Sofia Ekström, VD Ekström Invest, sofia.ekstrom@ekstrominvest.se, 073-520 08 82
FitnessPlayer Sweden AB är en svensk musiktjänst för gym och instruktörer. FitnessPlayer är framtaget i
samarbete med aktiva instruktörer från bla IKSU i Umeå för att kunna hantera passmusik på ett enkelt,
kostnadseffektivt och lagligt sätt. FitnessPlayer har idag samarbete med bl a IKSU, Umeå Sport och Motion,
Funkykidz, LesMills m.fl och avser att påbörja sin internationella expansion under 2016. Läs mer på
www.fitnessplayer.se
Friskis&Svettis är en av Sveriges största idrottsförening med över 530 000 medlemmar fördelade i 159 olika
föreningar. I Sverige finns drygt 100 föreningar, resterande finns i Norge, Danmark och övriga Europa. Över 17
000 ideella ledare och funktionärer ser varje vecka till att vi kan erbjuda lättillgänglig och lustfylld träning av
hög kvalitet för alla. Läs mer på www.friskissvettis.se
Ekström Invest investerar i tillväxtbolag med hög avkastningspotential, tar gärna en stor ägarandel och
använder sin kompetens att utveckla företagens lönsamhet i tillväxtfaser. Under åren har bolaget investerat i
både nya och etablerade branscher, t.ex. finans, administration, omsorg, telekommunikation, industri, byggoch fastigheter, media m.fl.

