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Om Zumba Fitness 
Zumba Fitness är ett globalt livsstilsvarumärke grundat år 2001. Zumba

®
 fitness programmen sammanför träning, underhållning och kultur i en 

lustfylld dansträning. Klasserna kallas “träningsfester”, och innehåller enkel koreografi till medryckande världsmusik. Den stimulerande 
träningsformen ger en effektiv workout av hela kroppen. Med över tolv miljoner deltagare varje vecka i över 110 000 lokaler i ca 125 länder är 
Zumba Fitness idag världens största träningsvarumärke. Den klassiska Zumba-klassen kompletteras idag av specialprogrammen Zumba 
Gold

® 
(för äldre Zumba-entusiaster), Zumba

®
 Toning (Zumba med maracas-liknande hantlar), Aqua Zumba

®
 (vattengymnastik à la Zumba 

Fitness), Zumbatomic
® 

(Zumba-klasser för barn) och Zumba
®
 in the Circuit (cirkelträning till Zumba

®
 musik och Zumba

® 
koreografier

 
). 

Varumärket innehåller även DVD-samlingar, musiksamlingar, träningskläder för olika säsonger, datorspel, ett hälso- och livstilmagasin och 
Zumba

®
 fitness-konserter. För mer information om Zumba Fitness program och produkter, eller för att hitta en klass nära dig, gå in 

på zumba.com. Vi finns även på Facebook och Twitter. 
 
 

 

        
 

TA FRAM DIN INRE GLÖD MED ZUMBA FITNESS 

VÅR/SOMMARKOLLEKTION 2012 
Den färggrika klädkollektionen “Glow” är inspirerad av Zumba entusiasternas energi, 
och piffar upp gamla favoriter med ny design och nya mönster. 

  
Stockholm, 13 april 2012 –  Det världsledande fitnessvarumärket Zumba Fitness, som står bakom 

den populära dansträningsformen Zumba, utvidgar sin populära träningskollektion Zumba Wear & 

Accessories med vår/sommarkollektionen ”Glow”. Kollektionen är inspirerad av Zumba Fitness-fans 

världen över och den energi, livsglädje och passion för musik och rytm som Zumba Fitness står för. 
  

Glow-kollektionen introducerar glödheta nyheter så som tränings-BHn, färgsprakande 

toppar och shorts. Gamla favoriter som cargobyxan, baseballtröjan, brottarryggstoppen, 

cargobyxan och munkjackan gör come-back i ny design, nya färger och nya spännande 

mönster.  

  

- Glow har en exotisk vår- och sommarkänsla som speglar Zumba-livsstilen, säger Melanie 

Canevaro, kreativ direktör for Zumba Wear & Accessories. Vi inspirerades av Zumba-

fansens inställning att träning ska vara lika kul som en fest, säger Melanie Canevaro. 

 

Kläderna är multifunktionella och kan användas både på träningspasset eller på ute stan i 

kombination med andra vardagskläder. Kollektionen utmärker sig med etniska tryck så som 

tribalmönstrat.  

 

- Lanseringen av Glow-kollektionen kommer som ett svar på marknadens stora 

efterfrågan för Zumba Fitness kläder och accessoarer, säger Alberto Perlman, VD för 

Zumba Fitness. Kollektionen är en hyllning till de tolv miljoner kvinnor och män som 

tar Zumba klasser varje vecka och till musiken och passionen som bringat samman 

människor från 125 länder i en lusftylld oändlig träningsfest. 

 

Vår/sommarkollektionen är den första av tre i Glow-kollektionens tre delar. Del två 

lanseras i Sverige inom kommande månader. Kollektionen finns att köpa 

www.zumba.com  

 

För mer information, testexemplar och/eller högupplösta bilder, vänligen kontakta Nordisk 

presskontakt för Zumba Fitness (se kontaktuppgifter ovan). 

http://www.zumba.com/

