
 

AB ELECTROLUX (PUBL)     
ADRESS PRESSJOUR E-MAIL INTERNET REG. NR. 
St Göransgatan 143 
SE-105 45 STOCKHOLM 

+46 8 657 6507 press@electrolux.com www.electrolux.com 556009-4178 

 

Pressmeddelande 
Stockholm den 28 november 2013 
 
 

Electrolux lanserar sortiment med premiumprodukter i Kina 
 
Electrolux har lanserat ett komplett sortiment köks- och tvättprodukter som är särskilt utvecklade för den 
kinesiska marknaden. Den nya produktserien, ”OuYi”, bygger på utförliga konsumentundersökningar och är 
Electrolux-koncernens största produktlansering i år. Den utgör ett viktigt steg för tillväxt på denna viktiga 
marknad. 
 
I det nya sortimentet har information från mer än 3 500 konsumentintervjuer lagt grunden för elegant designade 
produkter med lättanvänd teknik, som utformats med kinesiska användares behov i åtanke. Bland produkterna syns 
kylskåp som håller maten fräsch längre, gashällar som ger en intensiv riktad värme för wokpannor, samt fläktar med 
extra kraft för att få bort oset från matlagning. 
 
”Vi ser en ny generation konsumenter växa fram i Kina, med moderna hem och framåtsträvande livsstilar. De efterfrågar 
en ny sorts produkter som lever upp till deras krav”, säger Gunilla Nordström, chef för Electrolux affärsområde Vitvaror 
Asien/Stillahavsområdet. ”Vi introducerar nu i Kina en serie produkter med sofistikerad europeisk design och innovativ 
teknik, som minskar tidsåtgången från hushållsarbete utan att kompromissa med resultatet.”  
 
Sortimentet med fler än 60 produkter finns nu tillgängligt hos ledande återförsäljare i kinesiska storstadsområden och 
inkluderar kylskåp, tvättmaskiner, hällar, fläktar och apparater för sterilisering av disk. Produkter i alla dessa kategorier 
har klarat Electrolux 70-procentstest, vilket innebär att mer än 70 procent av konsumenter föredrog Electrolux produkt 
när den jämfördes med liknande konkurrenter i tester som genomfördes under utvecklingen. 
 
”Vi har lagt avsevärda resurser på att skapa och lansera den här produktserien, hela tiden med kinesiska konsumenter i 
centrum för utvecklingsprocessen, vilket speglar vår långsiktiga syn på Kina. I sortimentet syns ett stort antal produkter 
och funktioner som är helt nya både i världen och för Kina. Detta kommer att hjälpa oss i vår ambition att växa här och 
öka vår andel av den kinesiska marknaden, vilket är en central del av koncernens tillväxtstrategi” säger Nordström.   
 
För mer information, kontakta Electrolux Pressjour, +46 8 657 65 07. 
 
Electrolux är en av världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för professionell användning. 
Konsumenter köper 50 miljoner Electroluxprodukter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup 
konsumentinsikt, ta fram innovativa lösningar designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och 
professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, spisar, luftkonditionering 
och småapparater så som dammsugare under välkända varumärken som Electrolux, AEG, Zanussi och Frigidaire. Under 2012 hade 
Electrolux en omsättning på 110 miljarder kronor och cirka 61 000 anställda. För mer information besök http://group.electrolux.com.  


