
 

 

  

PRESSMEDDELANDE Stockholm, 19 april, 2012 

Peak Performance fortsätter växa i Asien 

I början av april öppnade svenska Peak Performance sin första butik i Sydkorea i 

huvudstaden Seoul. Det 25-åriga sportmodevarumärket, med rötter i Åre, finns i 

dag representerade på mer än 20 marknader med egna butiker och får genom den 

koreanska öppningen en ännu starkare position i ett område som är på stark 

frammarsch. 

Peak Performance resa började som ett fritidsprojekt av några skidentusiaster i svenska fjällen, men har 

under tiden vuxit till att bli Sveriges största sportmodevarumärke. Satsningen i Asien ligger i linje med 

företagets globala expansionsstrategi. 

– Vår planering för en asiatisk expansion började för drygt två år sedan, genom att först lansera Peak 

Performance i Japan. Den aktiva livsstilen är på kraftig uppgång i Sydkorea samtidigt som det råder 

golffeber i landet. Med den vetskapen samt att vi har en så pass stark partner i LS Networks gör att 

satsningen i Seoul känns riktigt spännande, säger Martin Netinder, Senior Manager, Peak Performance 

Export Division. 

Etableringen i Sydkorea sker via den erkända och rutinerade distributionspartnern LS Network som genom 

sitt enorma nätverk (cirka 800 egna butiker för olika varumärken och mer än 200 traditionella 

återförsäljare) öppnar för ytterligare expansionsmöjligheter, exempelvis i form av Peak Performance 

General Stores samt shop-in-shops via varuhus och shoppingcenters.   

Peak Performance nya butik är 200 kvadratmeter och ligger i Seouls statskärna, med flera andra 

premiumvarumärken som närmsta grannar. Butiken kommer att fokusera på Peak Performance-kollektioner 

inom outdoor, golf, training och casual för både herr och dam. Den svenska ambassaden i Seoul, Svenska 

Exportrådet och golfesset Helen Alfredsson samt den italienska bergsguiden Jacopo Bufacchi är några av 

de som närvarade vid invigningen. 

Peak Performance har nyligen även öppnat en ny butik i kanadensiska Whistler och planerar att öppna i 

Vancouver och Montreal inom en snar framtid.



 

 

Where mountains touch the sky and water reaches land is where we live, create and dream. Our love for the great outdoors and leading an 

active life has been our main inspiration since 1986. Peak Performance, established with a passion in Åre, Sweden. Be adventurous. 
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