
 

 
Polar innleder samarbeid med Les Mills  

for å skape en sunnere planet 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den 6. juni, 2016 presenterte Polar, pioneren innen pulsklokker, aktivitetsmålere og 
bærbar sportsteknologi, sitt samarbeid med Les Mills, ledende leverandør av 
gruppetreningskonsept over hele verden.  
 
Partnerskapet kombinerer Polars unike kunnskap innen pulsmåling, motivasjon og riktig 
trening med LES MILLS effektive og etterspurte treningskonsept. 
 
Vaughan Schwass, VD for Les Mills Enterprises forklarer at Polar er den perfekte 
partneren for de, og en stor støtte i Les Mills arbeid med å skape en sunnere planet.  
 
- Den personlige og tilpassede treningsveiledningen som Polar byr på inspirerer 

mennesker, og hjelper de med å mest mulig ut av sin trening. I kombinasjon med 
treningskonseptet til Les Mills vil de få resultatene de ønsker, noe som leder til økt 
motivasjon og treningsglede.   
 

 

http://www.polar.com/
http://www.lesmills.com/


 
 

 
 

Polar tilbyr et bredt produktsortiment, der blandt annet produktene  H7, A360 og  A300 
hjelper Les Mills-deltagerne med å følge sin trening og sikre effektive økter – uavhengig 
om man kjører en LES MILLS danseøkt på senteret eller får opp pulsen hjemme i stua 
med streamingtjenesten LES MILLS On Demand. Polars nettjeneste og app Polar Flow vil 
gi deltakerne mulighet til å følge sin utvikling, og få veiledning og forslag til forbedringer.  
 
Samarbeidet mellom Polar og Les Mills innebærer flere aspekter, blandt annet samarbeid 
rundt produktutvikling, forskning og økt integrasjon av av Les Mills treningsinformasjon til 
Polars enheter. I tillegg ønsker Les Mills Polar velkommen som partner til sine globale 
LES MILLS Event verden over.   
 
- Polar har en stolt historie og gedigen kunnskap om pulsmåling og coaching, der vi 

hjelper mennesker med å få så mye de kan ut av treningen sin, sier Marco Suvilaakso, 
Polar Global Product Director. Les Mills inspirerer hver eneste uke millioner av 
mennesker til å røre mer på seg. Gjennom å sammenfatte våre verktøy for registrering 
av puls og aktivitet med Les Mills banebrytende treningskonsepter kommer vi til å 
hjelpe mennesker med å bli mer aktive og nå sine mål, og sikre at de får feedback som 
er lett å forstå.   

http://www.polar.com/nb/produkter/tilleggsutstyr/h7_pulssensor
http://www.polar.com/nb/produkter/sport/A360
http://www.polar.com/nb/produkter/lifestyle/A300
http://www.lesmills.com/nordic/ondemand/
https://flow.polar.com/


 
 
 
 
 
 
Om Polar: 
 
Polar har gått foran og vist vei innen hjertefrekvensmåling i snart 40 år, og er ledende på 
sitt felt. Våre prisvinnende produkter er førstevalget blant kunder verden over, og blir solgt 
gjennom mer enn 35 000 utsalgssteder globalt. Polar leverer produkter for alle nivåer - fra 
grunnleggende modeller som bidrar til å motivere og opplyse nybegynnere og mosjonister, 
til levering av komplette treningssystemer til topputøvere innenfor mange treningsgrener. 
Sortimentet er bredt og består av treningscomputere, aktivitetsmålere, bærbar 
sportsteknologi, treningsapplikasjoner og nettjenester. Vi tilskriver suksessen en 
kombinasjon av ekspertise innenfor sport, fysiologi og elektronikk, i forening med en 
forståelse av kundens behov. Polar er et privateid selskap med hovedkontor i Oulu, 
Finland, og opererer i over 80 land. For mer informasjon, vennligst se www.polar.com.  
 
Om Les Mills: 
 
Hver eneste uke gjennomfører millioner av mennesker ulike økter fra Les Mills, for å 
oppleve verdens beste gruppetrening. Les Mills treningskonsept er lisensiert i 100 land via 
17.500 partnere. Samtlige partnere har tilgang til forskning, markedsføring og nye 
klasseopplegg hver tredje måned. Et nettverk av 130.000 sertifiserte instruktører 
gjennomfører disse øktene daglig. Fremtidens treningskonsept bygger på en kombinasjon 
der det fysiske veves sammen med smarte, digitale løsninger. Les Mills kommer til å 
fortsette utviklingen med sine inspirerende konsept på senteret og via Les Mills On 
Demand. For mer informasjon, besøk www.lesmills.com. 
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Mediakontakt: 

 
Polar Norge        Les Mills Nordic AB  
Tina Kildal       Lena Holmberg 
E-mail: tina.kildal@polar.com    E-mail: lena.holmberg@lesmills.com 
Telefon: 93498980      Telefon: 08-556 096 82 
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