
Fitbits nya uppdateringar erbjuder inspiration och smartare vägledning 
Med förbättrad Fitbit Social Experience och omdesignad Fitstar Personal Trainer-app sammankopplas användare och erbjuds
skräddarsydd vägledning. Detta kommer hjälpa dig att förbättra din hälsa.

LAS VEGAS – CES monter #44006 – 5 januari, 2017 – Fitbit (NYSE: FIT), global ledare inom ”Connected health and fitness”, förbättrar sin
hälso-och träningsplattform med nya interaktiva funktioner i Fitbit®-appen och Fitstar™ Personal Trainer-appen, samt uppdateringar för Fitbit
Blaze™. Dessa funktioner inkluderar en mer engagerad, social upplevelse genom en ny Community-sektion, samt personliga insikter med
nya Personal Goal Settings i Fitbit-appen. De nya uppdateringarna erbjuder även bättre och personligare vägledning med nya Fitstar
Personal Trainer-appen. Dessutom får Fitbit Blaze nya, avancerade hälso- och träningsfunktioner.

- För att kunna motivera beteendeförändring, måste vi se till att hälsa blir roligt, engagerande och meningsfullt. I nästan 10 år har vi varit
ledare inom ”connected health and fitness”-kategorin, då vi ständigt levererar innovativa produkter, programvaror och tjänster som fungerar
bra tillsammans. Med våra senaste framsteg levererar vi ännu fler möjligheter att interagera med sitt sociala nätverk och erbjuder en smartare
och mer skräddarsydd upplevelse, säger James Park, medgrundare och vd, Fitbit.

Nya Social Experience inspirerar och motiverar dig till mer rörelse
Med mer än 54 miljoner sålda aktivitetsarmband och den populära hälso-och tränings-appen[1], har Fitbit skapat ett av världens största
sociala nätverk inom träning.

Under det senaste året såg Fitbit en ökning med 98% av antalet användare som har minst en vän genom Fitbits app. De flesta Fitbit-
användare har fler än sex vänner i genomsnitt.
Fitbits data visar också att pepp från vänner och familj hjälper dig att vara mer aktiv. Användare som har en eller flera vänner genom
plattformen tar i genomsnitt 700 steg mer om dagen än användare utan vänner[2].

Fitbit har alltid värdesatt motivationens kraft av att ha ett starkt socialt stöd. Därför har Fitbit utvecklat en mer engagerande social upplevelse
med nya Community-sektionen i Fitbit-appen. Den erbjuder flera sätt att ansluta med andra för pepp och inspiration. Fitbit Community
består av:

Feed är en ny social funktion som erbjuder ett mer engagerat sätt att ansluta till vänner, familj och grupper med likasinnade personer.
På så sätt kan du få pepp och inspiration för att nå dina hälso- och träningsmål.
Dela inspirerande ögonblick från dina dagliga framsteg, träningssummeringar, utmärkelser, troféer, foton m.m. för att få uppmuntran
samt fira dina framgångar.
Ta del av tipsen från Fitbits hälso- och träningsexperter för att utvecklas och inspireras till att nå dina mål.
Friends ansluter dig till vänner, familj och andra Fitbit-användare över hela världen. Tävla med dina vänner om vem som tar flest steg,
uppmuntra, reta och skicka direktmeddelanden medan du jobbar dig uppför poängstegen.
Groups hjälper dig att hitta grupper med likasinnade personer, som kan hjälpa till att peppa och inspirera dig under din hälsoresa. Välj
mellan över 20 grupper relaterade till träning, kost, hälsa och viktminskning.

Personlig vägledning som hjälper dig att träna smartare och nå dina mål snabbare
Utöver det sociala stödet har Fitbit alltid menat att det inte finns någon ”one size fits all”-inställning till hälsa och träning. Alla är unika med
individuella intressen, behov och förmåga som kräver skräddarsydda tips och information.

Med detta i åtanke presenterar nu Fitbit en uppdaterad Fitstar Personal Trainer-app som erbjuder personliga, anpassningsbara,
videobaserade träningsrutiner som kan utföras av vem som helst, då den är skräddarsydd till din träningsnivå. Fitbit-appen blir också mer
intelligent med den nya Personal Goal Setting-funktionen, som använder din aktivitetsinformation till att hjälpa dig att nå dina mål.

Fitstar Personal Trainer erbjuder en helt nydesignad app med bättre personlig anpassning och motivation.
Rekommenderade träningspass baserade på din dagliga aktivitet i din Fitbit-enhet, eller från den nya ”Guidance”-fliken som snart
tillkommer i Fitbit-appen. Till exempel, om du sprungit 8 km kommer appen att föreslå ett anpassat träningspass som låter din
underkropp återhämta sig och fokuserar istället på mage och armar.



Två nya certifierade personliga tränare, Adrian och Lea kommer att vägleda dig under din träningsresa. Du avgör vem som
motiverar dig bäst.  
Skräddarsy din träningsmusik med Fitstar Radio, som erbjuder en variation av populär musik med allt från pop till hip hop, för mer
träningspepp. (Denna funktion är endast tillgänglig i USA).
Ny design som erbjuder en inspirerande träningsupplevelse som du kan se i alla format, från mobiltelefonen till den senaste HD-tv:n.
 
Personal Goal Setting i Fitbit-appen erbjuder en steg för steg-guide som hjälper dig att skapa mål baserade på din hälsodata.
Definiera dina hälso- och träningsmål genom att identifiera dina fokusområden såsom steg, träning, sömn, kost, eller vikt och svara
på frågor som hjälper dig att nå dina mål.
Få personliga rekommendationer baserade på dina mål samt historik i Fitbit-datan. Till exempel, om din önskan är att bli mer
vältränad och din data visar att du går omkring 9,200 steg per dag, kan Fitbit rekommendera att sätta ett högre mål som 10,000 steg
per dag.

Nya verktyg förstärker hälso-och träningskraften med Fitbit Blaze
Fitbit utökar med två hälso-och träningsfunktioner för Fitbit Blaze som är stärkta av PurePulse® (mätning av hjärtfrekvens). Att mäta
konditionsnivå samt guidade andningsövningar kom först med Fitbit Charge 2™. Med den nya programuppdateringen får även Blaze dessa
funktioner, samt tre nya urtavlor som ger möjlighet till en mer personlig aktivitetsmätare.

Cardio Fitness Level ger en överblicksbild av din konditionsnivå. Den baseras på uppskattad VO2 Max och är uträknad med hjälp av
din användarprofil, hjärtfrekvens och träningsdata. Du kan även se hur din konditionsnivå ser ut relaterat till andra i din ålder och kön,
samt få guidning om hur du kan förbättras över tid.
Guidade andningsövningar hjälper dig att slappna av i både kropp och sinne genom två- till femminuterspass baserade på din
andning. Forskning visar att guidade andningsövningar kan minska stress[3] och ångest, [4] samt sänka blodtryck.[5]

Tillgänglighet

Uppdaterade Fitstar Personal Trainer är tillgänglig globalt idag på Android-telefoner, iOS-enheter och online; på engelska, franska,
tyska, portugisiska och spanska.
Community blir tillgängligt i Fitbit-appen i USA i mars och globalt senare i år.
Personal Goal Setting blir tillgängligt i Fitbit-appen i januari i år.
De nya funktionerna för Fitbit Blaze blir tillgängliga i februari i år.

Fitbit på CES® 2017
Besök Fitbit-montern på CES för att se den nya Fitstar by Fitbit-appen. Ta även en titt på hela Fitbits plattform av ”connected health and
fitness”-produkter, som hjälper att motivera miljoner att nå deras hälso- och träningsmål - Tech West: Sands Expo på The Venetian, Plan 2,
monter #44006.
Idag meddelar även Fitbit att förbättringar i Fitbit-appen är gjorda samt att nya samarbeten påbörjats med Habit, Peloton och VirZOOM som en
del av Works With Fitbit®-programmet; se alla pressmeddelanden och ladda ner bilder på www.fitbit.com/press. För mer information om Fitbit,
besök www.fitbit.com och www.fitstar.com.
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Bilder på Fitbits produkter och funktioner kan hämtas från:
https://investor.fitbit.com/press/press-kit/

Om Fitbit, Inc. (NYSE: FIT)
Fitbit utvecklar produkter som registrerar hälsa och träning samt inspirerar människor att leva ett hälsosammare, mer aktivt liv. Som ledande
aktör inom den snabbt växande kategorin ”hälsa och träning” består Fitbits sortiment av prisbelönta produkter inklusive Fitbit Surge
®, Fitbit Blaze™, Fitbit Charge 2™, Fitbit Charge HR™, Alta™, Fitbit Charge™, Fitbit Flex 2™, Fitbit Flex®, Fitbit One® och Fitbit Zip®, samt
smartvågen Aria®. Fitbits produkter säljs av mer än 54 000 återförsäljare i 64 länder.

Fitbit Group Health använder kraften i Fitbits aktivitetsmätare, programvara och tjänster för att kunna ge innovativa lösningar för
företagshälsa, vikthantering, försäkring och klinisk forskning. Fitstar by Fitbit erbjuder en digital hälso- och träningsplattform som hjälper och
inspirerar användare att komma i form närsomhelst, varsomhelst med över 6.8 miljoner nedladdningar och användare i 155 länder av Fitstar
Peronal Trainer- och Fitstar Yoga-apparna.
 

Fitbit och Fitbit-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Fitbit, Inc. i USA och i andra länder. Alla tredjeparts-
varumärken, servicemärken och produktnamn tillhör sina respektive ägare.

Anslut till Fitbit och dela din upplevelse på Facebook, Instagram eller Twitter. Anslut till Fitstar by Fitbit på Facebook och Twitter.
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