Pressmeddelande från Nordic Trampoline Parks AB 13 juli 2020.

Nordens ledande trampolinpark expanderar ytterligare. Den 1 augusti öppnar Yoump i
Bounce gamla lokaler i Kungens Kurva, Stockholm och ﬂer parker är att vänta.

Våren 2020 har varit tuff för många företag i och med covid-19. Ett företag som inte bara lyckats
hålla sig ﬂytande utan även kunnat expandera är trampolinparken Yoump som växer ytterligare.
Från och med 13 juli 2020 tar trampolinparkskedjan över den 4200 kvadratmeter stora lokalen i
Kungens Kurva där Bounce tidigare bedrivit verksamhet. Detta blir Youmps hittills största park.

- Våren har varit tuff, det ska jag absolut inte sticka under stol med. Men tack vare en
sammansvetsad ledningsgrupp och tydlig målbild som förankrats hos alla anställda i företaget
har vi kunnat fortsätta att bedriva vår verksamhet, trots något annorlunda förutsättningar, säger
Jenny Peura, marknadschef på Yoump. Att vi dessutom har haft möjlighet att växa trots
omständigheterna är alldeles fantastiskt, fortsätter Jenny Peura.
Yoump satte trampolinparkskonceptet på kartan redan 2016 då man öppnade Sveriges första
trampolinpark i Västerås. Sedan dess har Yoump öppnat parker i rask takt. I maj 2019 öppnades
Yoump på Värmdö i Stockholm och under vintern 2020/2021 slår man upp portarna till en
splitterny lokal i Arninge. Yoump Kungens Kurva färdigställs i skrivande stund och öppnar den 1
augusti 2020. I parken, där gravitationslagen upphört att existera, erbjuds attraktioner som passar
hela familjen så som bland annat Big Air Bag, High Performance-trampoliner, Ninjabana samt
Parkour- och Street Run. För den som behöver fylla på med energi finns även ett generöst
caféutbud.

- Vi är superglada över möjligheten att kunna bidra till folkhälsan och erbjuda rörelseglädje på ﬂer
platser i landet, något som är viktigare än någonsin givet tiden vi befinner oss i. Alla som har
presentkort från Bounce Kungens Kurva som man inte haft möjlighet att utnyttja är välkomna in
med detta till oss från och med den 1 augusti, så byter vi in det till en gratis hopptimme, säger
Erik Bartholf, VD på Yoump.
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Nordic Trampoline Parks AB (Yoump) är Nordens ledande trampolinparkskedja och har erbjudit rörelseglädje
sedan 2016. Företaget har totalt tio trampolinparker i Arninge, Borlänge, Halmstad, Helsingborg, Jönköping,
Kungens Kurva, Linköping, Värmdö, Västerås och Örebro.

