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ClassPass – världens största bokningstjänst för 
gym och träningspass nu i Sverige 
 
Nu kommer världens största bokningstjänst för gym- och träningspass till Sverige. ClassPass 
erbjuder sina medlemmar ett månadsmedlemskap med möjlighet att träna i Stockholm och 
Göteborg – och över 25 000 olika gym och studios världen över. Välj mellan allt från bootcamp, 
kampsport, boxning, cykling, klättring, pilates och yoga i ett och samma medlemskap. Allt bokas 
enkelt med ClassPass-appen.  
 

 
 
ClassPass lanseras i Sverige den 22 oktober och kommer att finnas i Stockholm och Göteborg. Med 
över 100 lokala gym- och träningsstudios tillgängliga via ClassPass kan medlemmarna boka 
träningspass hos exempelvis Barry’s Bootcamp, SPR Athlete Factory, Acid Training och Altromondo 
Yoga och många fler.  
 
Nya medlemmar kan registrera sig här för att ta del av en kostnadsfri träningsmånad. 
 
Över 100 miljoner bokningar har hittills gjorts i ClassPass-appen och varje månad erbjuds mer än fem 
miljoner träningspass.  
 
Med ClassPass kan medlemmarna boka träningspass i över 25 länder, inklusive USA, Kanada, 
Australien, Nya Zeeland, Singapore, Hong Kong, Malaysia, Thailand, Indonesien, Filippinerna, Kina, 
Indien, Förenade Arabemiraten, Frankrike, Storbritannien, Österrike, Nederländerna, Portugal, Irland 
och nu även i Sverige. 
 



   
 
 
– Med ett medlemskap hos ClassPass kan du variera din träning på ett oslagbart sätt. Vi samarbetar 
med gym- och träningsstudios i toppklass på den lokala marknaden men kan även erbjuda våra 
medlemmar möjligheten att använda sitt medlemskap när de är på resande fot. Allt för att ge våra 
medlemmar inspiration och motivation att skapa en hållbar träningsrutin. För att uppmärksamma 
lanseringen av ClassPass i Sverige erbjuder vi alla nya medlemmar en kostnadsfri provmånad, säger 
Malin Torstensson, Nordenchef för ClassPass. 
 
Med ClassPass kreditsystem får medlemmarna en större flexibilitet med sitt medlemskap. För en 
månadsavgift på 349 kronor och uppåt får medlemmarna ett antal krediter som de kan använda för 
att boka sina träningspass. Systemet är dynamiskt och gör att medlemskapet kan anpassas och 
justeras varje månad utifrån medlemmens träningsbehov utan att de behöver binda upp sig på långa 
bindningstider.   
 
Tidigare under oktober förvärvade ClassPass det svenska företaget FitnessCollection. Alla befintliga 
FitnessCollection-medlemmar får i och med lanseringen ett exklusivt ClassPass-erbjudande.  
 
ClassPass-appen kan nu användas i Sverige – och den finns tillgänglig för iOS och Android via Apple 
App Store och Google Play. För att ta del av den kostnadsfria testmånaden behöver du registrera dig 
på https://classpass.com/try/sweden.  
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Magdalena Höglund, presskontakt, tel: 0733-338840, e-post: magdalena.hoglund@westmark.se 
Malin Torstensson, Nordenchef, ClassPass, e-post: malin.torstensson@classpass.com 
 
 
Om ClassPass 
ClassPass grundades 2013 och erbjuder ett globalt medlemskap och är världens största 
bokningstjänst för gym- och träningspass. ClassPass samarbetar med över 25 000 träningsstudios och 
gymföretag för att varje månad erbjuda över fem miljoner träningspass. I en app kan medlemmarna 
enkelt välja olika pass för bland annat yoga, cykling, pilates och boxning. ClassPass arbetar också 
direkt med gym och träningsstudios runt om i världen för att de ska kunna marknadsföra lediga 
träningspass och hitta nya kunder. Mer information finns på www.classpass.com.  
 


