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SATS öppnar sitt femte träningscenter i
Täby
Nu står det klart att SATS etablerar ett träningscenter i Arninge i Täby. Det
nya träningscentret blir SATS femte träningsanläggning i Täby och med det
fortsätter SATS att driva mot sin vision, ”We make people healthier and
happier” och bidra till att förbättrad folkhälsa.
SATS har idag flera etablerade träningscenter i norrort som Sollentuna,
Upplands Väsby, Danderyd, Täby och Åkersberga. Under hösten 2020 öppnar
ytterligare ett träningscenter i Täby, Arninge, och det betyder att SATS gör
det ännu enklare för boende i området att komma igång med sin träning.

- Våra medlemmar i Täbyregionen lever väldigt aktiva liv och det är ett
beteende som vi vill ta vara på. En viktig faktor för att upprätthålla goda
träningsvanor är närheten till ett träningscenter. Med våra fem
träningsanläggningar i Täby gör vi det ännu enklare att besöka oss och
komma igång med sin träning. Alla är välkomna till SATS, säger Linda-Li
Cederroth, Country Manager SATS Sverige.
SATS Arninge kommer erbjuda moderna och inspirerande lokaler med den
senaste träningsutrustningen. Med tillgång till stora och luftiga gymytor
kommer SATS erbjuda ett brett utbud av gruppträningsklasser
Träningscentret, ligger i direkt anslutning till Roslagsbanans nya hållplats i
Arninge där man kan resa med både tåg och buss till Stockholm, Norrtälje,
Vaxholm and Danderyds sjukhus. SATS Arninge kommer ligga i samma
byggnad som Coop, Systembolaget, XXL, Yoump och andra butikskedjor med
över 2 000 parkeringsplatser att tillgå.
Under de senaste åren har SATS haft en hög tillväxttakt i Sverige. Under 2020
kommer SATS öppna minst fem nya träningsanläggningar i Stockholm, SATS
Ursvik, SATS Häggvik, SATS Arninge samt två nya center på Värmdö.
För mer information, vänligen kontakta:
Malin Selander
Nordic Head of Communication and PR SATS
070-426 4006

SATS Group är Nordens ledande träningsföretag, med visionen att påverka hälsa
och livskvaliteten hos medlemmar och samhället i stort.
SATS erbjuder moderna träningscenter med de senaste träningstillbehören,
handplockade och kvalificerade personliga tränare samt Nordens största
gruppträningsutbud. SATS uppmuntrar till fysisk aktivitet i vardagen med Online
Training och andra digitala verktyg som gör träningen lättillgänglig för alla. SATS
strävar hela tiden efter att ligga i framkant med innovativa lösningar för att vara
den främsta träningskedjan i branschen.
SATS Group ägs av bland annat Altor och TryghedsGruppen. SATS Group består

av SATS, ELIXIA, Fresh Fitness, HiYogaoch Balance. I SATS Group ingår 250 center
i Norge, Sverige, Finland och Danmark med 700 000 medlemmar och 10 000
anställda, varav cirka 2000 heltidsanställningar.
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