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ZINZINO ETABLERAR FULLT UT I SPANIEN  
Zinzino AB (publ), ett ledande direktförsäljningsbolag inom hälsa, genomför nu en fullskalig 
etablering på den spanska marknaden. 

Under sommaren 2016 öppnande Zinzino upp för försäljning i de 19 EU-länder Zinzino inte tidigare 
varit etablerade i. Den första fullskaliga etableringen skedde därefter i Österrike redan i februari 2017. 
Spanien blir därmed den andra fullskaliga etableringen till följd av den starka försäljningsutvecklingen 
som varit på marknaden.

– Den 20 juni är startdatumet i Spanien och vi bedömer den spanska marknaden som kapitalstark 
och därmed en försäljningsmässigt viktig marknad för Zinzino i framtiden. Geografisk expansion är 
ett viktigt mål för Zinzino och vår affärsmodell fungerar mycket bra på den europeiska marknaden, 
säger Dag Bergheim Pettersen, VD på Zinzino AB.
 
Efter etableringen av de kvarvarande 19 EU-länderna, är Spanien ett av de länder som visat stark 
försäljningsutveckling. Första kvartalet uppgick försäljningen totalt till 850 TSEK och tillväxten har 
fortsatt in i det andra kvartalet. Därmed är den fullskaliga etableringen i Spanien en självklarhet för 
Zinzino.  

- Det finns ett stort intresse för hälsoprodukter i Spanien. För att leverera kvalitet och service till våra 
partners och kunder har vi vässat och förbättrat våra administrativa system, webbshop och logis-
tik under året som gått. Detta, i kombination med ett brett sortiment av hälsoprodukter, innebär 
att förväntningarna på Spanien är stora: ett rejält kliv närmare Zinzinos vision - en miljard SEK i 
omsättning år 2020, 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. 15.00 den 20 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.


