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I Bringwells Nyhetsbrev förmedlar vi allt från produktlanseringar, 
listningar och annat spännande som händer både i Bringwell och 
i branschen för att ge en tydligare bild vad vi på Bringwell arbetar 
med!

Under mars och april höll den norska marknadsavdelningen till-
sammans med säljkåren utbildningar för Lifepersonal i städer-
na Oslo, Gardemoen, Stavanger och Trondheim, om den nya 
sminkserien från Dr. Hauschka. Den består av ca 80 produkter 
och har en helt ny display. Dessutom utbildades personalen om 
produkterna Membrasin®, NBG®24:7, Delisan®, Tonalin och 
Natto K2®. Det var en bra stämning och Dr.Hauschkalansering-
en planeras för 55 butiker med startskott under maj. 

Nya lanseringar
Nylansering i Finland!

Sambucol & Mivitotal Family

Bringwell Finland har tagit första etablerade steget mot apo-
tekssektorn genom att lansera Sambucol i Finland exklusivt till 
apotek. Sambucol är en naturprodukt av fläderbär att tas vid 
förkylning och för att bidra till ett normalt immunsystem. I sam-
band med detta har man tagit Farenta som partner och kom-
munikationsplattform för apotek. Bringwell Finland har även 
lanserat en Mivitotalprodukt i dagligvaruhandeln. Det handlar 
om Mivitotal Family, som är en multivitaminprodukt för hela 
familjen. Mivitotal Family har fått bra mottagade och nya intres-
santa återförsäljningskanaler har öppnats redan och fortsätter 
så även under hösten.

Poolkantensbästa vän

Nya listningar
Norge

Listningar hos Apotek ökar

Från februari 2017 har Bringwell Norge ökat sina listningar 
hos Apotek1 gällande produkterna Membrasin® och Silicea 
Original. Apotek1 består av ca 340 butiker och är den största 
apotekskedjan i Norge.

Dr. Hauschka
Ny sminkserie 
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Highlights från press

Spring i bergen
Projektet #RunSugarMountain

WNT Sport & Nutrition har tillsammans med kändis-
coachen Carolina Jorhem tagit förra årets projekt ett 
steg längre och startat projektet #RunSugarMountain. 
Carolina lyckades med utmaningen att från icke-löpare 
springa Womens Health halvmarathon i april 2016. I år 
har Carolina en ny side-kick, gruppträningsinstruktören 
Nathalie Oja, och tillsammans ska de springa Axa 
Fjällmaraton i Åre den 5 augusti 2017. 

Målet är att inspirera till träning och bra kost och samtidigt 
samla in 25 000 kr till Ung Diabetes genom Diabetesfonden. 
Till sin hjälp har de både löpcoach, fysioterapeut, naprapat, 
kiropraktor och läkare. Läs mer här!
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På gång
Mässor

Life och Hälsokraft

Under april månad var det fokus på mässor i Sverige, då både 
Life och Hälsokraft hade mässa under vecka 13. Bringwell deltog 
i vanlig ordning med mässkampanjrabatter på våra starkaste va-
rumärken. 

Vi tog även med oss vår nyponprofessor Kaj Winther som pre-
senterade studierna bakom MOVO®. Dessa studier visar att ny-
ponpulvret i MOVO® bidrar till att bibehålla ledernas rörlighet i 
såväl rygg och axlar som händer, höfter och knän.

Studierna är gjorda på hela nyponet, inklusive kärnor, från den 
patenterade nyponsorten LITO® som innehåller den patentera-
de substansen GOPO®.

Yngre målgrupp
Maxosol® på Youtube

Under maj månad kommer Maxosol® att annonseras i Youtu-
be via Youtubers. En satsning i förhoppning om att nå en yngre 
målgrupp som vill testa och använda Maxosol® under sommar-
halvåret, semestern och andra delar av året när de vistas i solen. 
Maxosol® är för alla som älskar solen och vill ta hand om sin hud 
på bästa sätt. Innehåller flera för huden betydelsefulla vitaminer 
och mineraler, t ex niacin, biotin och zink, som bidrar till att bibe-
hålla en normal hud. Den innehåller även koppar som bidrar till 
hudens normala pigmentering. Maxosol® är ett beprövat kosttill-
skott som funnits mer än 20 år på marknaden. 
Se en av filmerna här!

Exporten
Eskimo-3 kids chewable

Intresset ökar internationellt

Efter en introduktion av Eskimo-3 kids chewable till exporten 
har intresset ökart stort till flera länder som Irland, U.K. och Kina 
som har beställt produkten. Dessutom har den nya tjänsten 
som International Brand Manager tillsats, som kommer att ha 
en omfattande exportroll samt ansvar över Eskimo-3 portföljen.

Marknad
Mivitotal®

Fokus på egna varumärken

I samband med produktlanseringen av Mivitotal® Family i 
Finland uppdateras etiketterna i Mivitotal® familjen över Nor-
den, en vassare och tydligare design som håller igenkännings-
faktorn. Dessutom går vi som sponsorat med Mivitotal® Family, 
Plus och Flex på båda huvudkanalerna MTV3 och Nelonen un-
der våren 2017 i samband Hockey VM 2017 i Finland. 
Se filmen här!
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