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NOL. Få har missat 
Gymvaruhuset enorma 
fasadskylt och före-
taget har all rätt att 
skylta.

Efter tio år tillhör 
Nolföretaget bran-
schens fem största 
leverantörer av kosttill-
skott och proteinpulver.

– Vi startade i precis 
rätt tid. För 15 år sedan 
var det få som ens 
visste vad kosttillskott 
var, säger Cecilia Jans-
son, allt i allo och dot-
ter till en av delägarna.

Vi börjar med att reda ut 
eventuella missuppfatt-
ningar. Gymvaruhuset säljer 
inte gymutrustning och till-
hör inte heller någon gym-
kedja. Inledningsvis bestod 
verksamheten av att paketera 
kosttillskott. Snart utveck-
lade Gymvaruhuset också ett 
säljsystem via nätet. Efter en 
trevande start har både före-
taget och branschen explo-
derat. Antalet ordrar har gått 

från 15 om dagen till dagens 
över 100 paket.

– Vi är en trygg inköpska-
nal för de som använder pro-
teinpulver och kosttillskott. 
Snabba leveranser med rätt 
produkter till marknadens 
bästa priser, säger Cecilia 
Jansson.

Sedan två och ett halvt år 
blandar Gymvaruhuset själva 
mycket av de proteinpulver 
och kosttillskott som säljs. 
Uppskattningsvis blandas 
100 ton om året.

– Det gör att våra kunder 

får ett extra förtroende för 
våra produkter. De vet att vi 
har koll på vad som levereras 
och att allt är svenskt, säger 
produktionschef Rasmus 
Johansson.

Att ha egen blandning är 
företaget tämligen ensamt 
om och Gymvaruhuset tror 
att just den grenen kommer 
att öka i framtiden. Just nu 
testkörs en etikettlina, där 
plastburkarna snabbt märks 
automatiskt. 

– Vem vet om våra kon-
kurrenter kanske till och med 
i framtiden vill ha hjälp med 
både blandning och pakete-
ring, säger Cecilia med ett 
leende.

Privatpersoner utgör den 
största kundgruppen, men 
också hälsokostaffärer och 
träningsanläggningar vänder 
sig till Gymvaruhuset som 
numera också har gjort det 
möjligt för kunden att handla 
rakt över disk i Nol.

– Det är ett bra komple-
ment för de som inte vill 
handla på nätet. Vi har fak-
tiskt kunder som åker hela 
vägen från Kungsbacka. Vår 
enskilt största produkt är 
Whey FX, ett proteinpulver 
som finns i tolv olika smaker.  
För tillfället är päronsplit vår 
storsäljare, säger Cecilia.

Hur ser då framtiden ut? 
Träningsbranschen är allt 
mer intressant och konkur-
rensen inom kosttillskott har 
ökat de senaste åren.

– För vår del handlar det 
om att fortsätta fokusera 
på kunden, att leverera rätt 
produkter i rätt tid till rätt 
pris. Vi har idag över 30 000 
kunder, vilket utgör ett bra 
underlag för direktmark-
nadsföring via sms och mej-
lutskick. Samtidigt tror vi att 
vår stora tillväxt ligger i vår 
egen produktionsavdelning. 
Där har vi överkapacitet 
idag, svarar Cecilia Jansson.

Gymvaruhuset  – ett Sverigeunikt Nolföretag!

Gymvaruhuset – ett Sverigeunikt Nolföretag. Från vänster: Markus Oddhammar, Rasmus Johansson och Cecilia Jansson. 
Försäljningen av proteinpulver och kosttillskott har exploderat till företagets stora glädje.

NUTREX GYMVARUHUSET
Startades 2004 av Henrik Eiselt och Stefan Andersson
Verksamhet: Egen blandning av proteinpulver och kosttillskott samt försälj-
ning via nätet 
Antal anställda: 8. Tre i produktionen, tre på kontoret och två distributörer
Omsättning: 36 Mkr
Antal kunder: 30 000
Storsäljaren: Proteinpulver med smak av päronsplit
Bonusfakta: Gymvaruhuset tillhör de fem största i branschen, där Gymgros-
sisten är överlägset störst

Skylten om företaget 
som få egentligen kän-
ner till.
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Vi på Nordic Wellness önskar dig en riktigt god jul!

450KR
ORD PRIS 
900 KR

10-kort
1990KR

KONTANT

guldkort+ 6 mån

2995KR
KONTANT

guldkort+ 12 mån
HALVA
PRISET!
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GÄLLER ALLA AKTIVITETER PÅ SAMTLIGA 
NW-KLUBBAR I SVERIGE

GÄLLER ALLA AKTIVITETER PÅ SAMTLIGA 
NW-KLUBBAR I SVERIGE
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DEN 1 DECEMBER ÖPPNAR VI

1500 TOPPFRÄSCHA KVM

PÅ HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN


