
Zinzino AB (publ) blev årets tillväxtföretag inom direktförsäljning

Fr vänster: Dag Bergheim Pettersen, VD Zinzino AB, Krister Fraser, ordförande i Direct Selling Sweden och Lars Dahlberg, CMO/CIO Zinzino AB.  

Det var direktförsäljningsföretaget Zinzino AB (publ) som kammade hem det prestigefyllda priset ”Årets tillväxtföretag 2016” när
branschorganisationen Direct Selling Sweden i veckan utsåg årets tillväxtföretag.  

En mycket glad och stolt Dag Bergheim Pettersen, VD på Zinzino AB, fanns på plats i Göteborg för att ta emot priset.  
“Denna utmärkelse går till alla våra partners och kunder i Sverige som går in för sitt arbete med själ och hjärta varje dag. Jag är mycket stolt idag.
Utmärkelsen bekräftar också att vårt fokus på att bygga upp en verksamhet med kundfokus är den rätta vägen framåt”, säger han.  

Direct Selling Sweden, DSS, är branschorganisationen för företag som arbetar med direktförsäljning/direkthandel, med medlemmar som Oriflame, Mary
Kay, Forever Living m.fl. Varje år nomineras företag i olika kategorier, i år var första året som priset ”årets tillväxtföretag” delades ut.  

“Vanligtvis finns diskussioner om att mäta tillväxt. Du kan antingen mäta tillväxt i absoluta tal eller i procent. 
Men i år lyckades Zinzino med den extra prestationen att vara det företag som har den högsta tillväxten i både absoluta tal och den högsta tillväxten i
procent. Helt enkelt en enastående prestation “, säger Krister Fraser, ordförande i Direct Selling Sweden.  

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 2 Juni 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.
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