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Nytt livsstilsmagasin från ViktVäktarna

Pressmeddelande 16 januari 2012
Ett unikt livsstilsmagasin som innehåller mode & skönhet, motivation
kombinerat med en väldig massa god mat ska ta plats på den svenska
tidningsmarknaden.
– ViktVäktarna är ett välkänt varumärke och vi har ett kostprogram som har
mycket hög trovärdighet. Magasinet är ett utmärkt val för alla de kunder som
är intresserade av hälsa, skönhet och livsstil men också ett bra redskap för

dem som redan är kunder hos oss, säger Camilla Fjällberg, Nordic Commercial
Director
Det nya magasinet är en nysatsning eftersom man sett att idén har fallit väl
ut i andra länder. Tidningen ges ut av River Group. Såväl Frankrike som
Storbritannien har haft enormt stor framgång med sina magasin. Magasinet är
en del i ViktVäktarnas relansering. ViktVäktarna har idag även en iPhone/iPAD
app, en modern onlinetjänst och ett vetenskapligt prövat och väl fungerande
kostprogram som ständigt utvecklas efter kundernas livsstil.
– Vi har stor förhoppning om att magasinet ska ge en extra krydda till
utbudet av livsstilsmagasin som finns idag. Vi har en unik blandning av kost,
hälsosam livsstil i kombination med mode och skönhet och framförallt
väldigt många goda recept. Och det känns tryggt att ha hela vårt kostprogram
i ryggen, säger Camilla Fjällberg.
Från och med den 16 januari kan man köpa magasinet i butiker i hela landet.
Magasinet finns också tillgängligt på alla möten hos ViktVäktarnarunt om i
landet.
The River Group:
ViktVäktarna Magasin ges ut av River Group. River group är Storbritanniens
ledande oberoende utgivare av tidskrifter riktade mot konsumenter.
www.therivergroup.co.uk.
Kontaktinformation
För mer information om magasinet eller för intervju med Camilla Fjällberg,
Nordic Commercial Director kontakta Filippa Törnwall, pressansvarig
ViktVäktarna,
tel: 0733-90 64 95.
Fakta ViktVäktarnas engelska magasin:
•
•
•

Utsedd till bästa konsumenttidning 2010
Ett av de 9 mest lästa kvinnomagasinen i Storbritannien
Det bäst sålda magasinet inom området hälsa och viktminskning

Om ViktVäktarna
I Sverige har närmare 2 miljoner människor minskat sin vikt med hjälp av
ViktVäktarna. ViktVäktarna erbjuder en effektiv metod för att uppnå en
hållbar viktminskning som innebär att man får äta allt – men inte alltid.
ViktVäktarna följer de svenska näringsrekommendationerna. ProPoints®
bygger på den senaste vetenskapliga forskningen inom övervikt. ViktVäktarna
har cirka 95 000 medlemmar i Sverige och Weight Watchers är världens
största viktminskningsorganisation som erbjuder service till över 1,2 miljoner
människor världen över. Läs mer på: www.viktvaktarna.se

Om ViktVäktarna
ViktVäktarna, internationellt kallat WeightWatchers, är ett globalt hälso- och
techbolag med människan i centrum och världens ledande kommersiella
viktminskningsmetod. I nästan sex decennier har vi inspirerat miljontals
människor till hälsosamma vanor. Med hjälp av våra verktyg, expertcoacher
och community, följer medlemmarna vårt hållbara, vetenskapligt grundade
program fokuserat på viktminskning och inspireras till goda matvanor och ett
sunt tankesätt. För att läsa mer om ViktVäktarna och vår syn på en hälsosam
livsstil, besök www.viktväktarna.se
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