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ZINZINO AB (PUBL): Zinzino expanderar sin globala webbshop ytterligare 

 

Zinzino kan idag med stolthet meddela lanseringen av en global webbshop där distributörer i 

mer än 60 länder nu kan börja verka under Zinzinos flagga. 

 

Detta är ett tillvägagångssätt som minskar trycket på att öppna marknader i full skala, vilket 

kräver mycket stora ansträngningar från organisationen. Tillsammans med lanseringen av den 

globala webbshopen fortsätter etableringsprocesserna på ett stort antal marknader inklusiva de 

asiatiska marknaderna som alla har blivit tillgängliga genom förvärvet av VMA Life. Efter att ha 

genomfört flera etableringsprocesser de senaste åren har företaget lärt sig vikten av ett 

grundligt förberedande arbete där man anpassar sig till lokala förhållanden på varje marknad. 

 

”Zinzino kommer att fortsätta att utveckla bästa praxis baserat på de erfarenheter som företaget har 

samlat på sig under tidigare etableringsprocesser för att anpassa sin verksamhet och uppnå snabb 

tillväxt på nya marknader", säger vd Dag Bergheim Pettersen. 

 

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsföretag med fokus på testbaserade och vetenskapligt 

bevisade produkter inom kost och hälsa. Företaget har höga tillväxtambitioner och målet att 

nå 1 miljon kunder 2025 och 20 miljoner kunder 2035. Zinzino finns härmed numera på 97 

marknader och fokuserar på global tillväxt.  

 

 
För mer information, vänligen kontakta: 

Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com 

Fredrik Nielsen CFO Zinzino +46 707 900 174, fredrik.nielsen@zinzino.com  

 

Bilder för fri publicering: 

Marcus Tollbom +46 (0) 70 190 03 12, marcus.tollblom@zinzino.com 

 

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se 

 
 

Zinzino AB (publ.) är ett globalt företag inom direktförsäljning som marknadsför och säljer testbaserade kosttillskotts-, hudvårds- 

och livsstilsprodukter. Zinzino äger forskningsenheten BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzinos 

huvudkontor ligger i Göteborg, och företaget har även kontor i Finland, Lettland, Norge, USA, Australien, Hong Kong och Malaysia. 

Zinzino är ett aktiebolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.  
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