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Zinzino startar upp försäljning i Schweiz
”Kapitalstark och viktig marknad” 
Zinzino AB (publ), ett av världens ledande direktförsäljningsbolag inom hälsa, intar ännu en viktig 
europeisk marknad – Schweiz.  Etableringsprocessen som påbörjades under första kvartalet är nu 
klar och försäljningen av Zinzinos hälsoprodukter startar från och med den 15 maj.  

– Etableringen har skett enligt samma modell som tillämpats det senaste året i övriga Europa. Det 
innebär att processen varit effektiv både gällande kostnader och tidsåtgång. Enda skillnaden har varit 
lokala justeringar eftersom Schweiz inte tillhör EU, säger Dag Bergheim Pettersen, VD på Zinzino AB.
 
Geografisk expansion har under de senaste åren varit ett viktigt mål för Zinzino. Förra året öppnades 
ett dotterbolag i Tyskland och man öppnade upp för försäljning till samtliga EU-länder. Etableringen i 
Schweiz innebär att den framgångsrika europeiska expansionen fortsätter och att Zinzino tar ännu ett 
steg mot målet en miljard i omsättning år 2020. 

– Vi bedömer den schweiziska marknaden som kapitalstark och därmed en försäljningsmässigt viktig 
marknad för Zinzino i framtiden. Vår skalbara affärsmodell är mycket intressant och inspirerande för våra 
partners och direktförsäljning är en uppskattad modell i många europeiska länder. Vi är därför mycket 
glada och stolta över att välkomna Schweiz in i Zinzino-familjen, säger Dag Bergheim Pettersen.

För mer information vänligen kontakta:  
Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn + 47 (0) 93 22 57 00
 
Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom, tfn + 46 (0) 70-190 03 12

Certified Adviser: Erik Penser bank 

Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons 
försorg för offentliggörande kl. 16.00 den 16 maj 2017.

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som opererar i Europa och Nordamerika. Zinzino marknadsför och säljer produkter 
inom två produktlinjer; Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av espressomaskiner, kaffe och te.  
 
Zinzino äger norska forskningsbolaget BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120 
anställda. Företaget har sitt säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo och Florida, USA. Zinzino är ett publikt aktiebolag, vars 
aktie är noterad på Nasdaq First North. 

Zinzino blev 2016 både utnämt som ett av Veckans Affärers ”Superföretag” och Dagens Industris Gasellföretag.


