Jonas Eriksson, Peter Bláha och Niklas Wikegård öppnar den nya träningsanläggningen WE Scandinavian XPO under februari 2020.
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Wikegård, Eriksson och Bláha öppnar ny
träningsanläggning i Scandinavian XPO
Sportprofilerna Niklas Wikegård och Jonas Eriksson expanderar
träningskonceptet WE och öppnar upp ett nytt träningscenter tillsammans
med hälsoentreprenören Peter Bláha. Den nya anläggningen är belägen i
Scandinavian XPO i flygplatsstaden Airport City Stockholm endast fem
minuter från Arlandas flygterminaler. WE i Scandinavian XPO slår upp
portarna i februari 2020.
Träningsanläggningen WE i Scandinavian XPO blir en konceptanläggning på
hela 1600 kvadratmeter med fokus på de populära sporterna crossfit och
padel. I anläggningen ryms också ett välutrustat gym, möjlighet till olika

terapeutiska behandlingar, en lounge för avkoppling före eller efter träning,
liksom mycket mer.
- Vi känner oss väldigt stolta över att få etablera ytterligare en
träningsanläggning och det känns extra bra att den ligger i Arlandaområdet som
just nu är inne i en spännande expansionsfas, säger Jonas Eriksson,
medgrundare WE.
Hockeyprofilen Niklas Wikegård och forne fotbollsdomaren Jonas Eriksson
öppnade sin första tränings- och hälsoanläggning WE år 2016 i Sigtuna där
de båda bor. De ville skapa en plats där hälsa och träning står i fokus men där
det också är lika viktigt
med gemenskap och välbefinnande. Nu går de samman med den välkände
idrotts- och hälsoentreprenören Peter Bláha som de lärde känna under våren
2019. Sedan sommaren 2019 är även Peter Sigtunabo. Hälsa, aktivitet och
gemenskap är ledord för WE liksom för Scandinavian XPO.
– Mår man bra ökar förutsättningarna för att göra ett bra jobb! Människors hälsa
ser jag därför som en av de viktigaste pusselbitarna när vi skapar en plats för
människor att mötas på. Med Scandinavian XPO skapar vi en internationell
mötesdestination och WE´s träningscenter är en naturlig och viktig ingrediens för
att lyfta de evenemang och möten som kommer förläggas här till en mer
hälsosam nivå. Crossfit, gym, och padel kommer tillföra ett stort mervärde för våra
besökare liksom för de som arbetar och verkar i Airport City och Arlandaområdet,
men även för kranskommunerna, säger Dieter Sand, vd Arlandastad Holding.
Scandinavian XPO ska bli Sveriges nya mäss-, event- och mötesplats. En
anläggning som ska göra det möjligt att samla människor från hela
Skandinavien att mötas på ett effektivt sätt. Det är den tidigare Eurostopbyggnaden invid E4:an som byggs om och när allt är klart i slutet av 2020 ska
Scandinavian XPO inrymma tre mässhallar, hotell i samarbete med Petter
Stordalen samt faciliteter som träningsanläggning, skjutbana,
läkarmottagning m.m. Anläggningen kommer bli Skandinaviens mest centrala
mötesanläggning med alla Skandinaviens huvudstäder inom en timmes radie.
För mer info: https://scandinavianxpo.com/
Pressbilder: https://bit.ly/2onP4lX
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Scandinavian XPO; en internationell mötes- och eventarena med kapacitet för
över 5000 personer. Perfekt för mässor, event, konferenser, möten och
omsorgsfullt planerad för både besökare, utställare och arrangörer. Med 5 minuter
till Arlanda når våra besökare oss från alla Skandinaviens huvudstäder inom en
timme.
www.scandinavianxpo.com
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