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Sprid kärlek med Plopp! 
 
Kärlek och choklad hör ihop, sa Cloetta under sommaren 2010, när vi deltog i folkfesten Love Stockolm i 
samband med Kronprinsessparets bröllop. Plopp fanns på plats med ett eget kärlekstält, spred kärlek 
och choklad i kortegevägen och var en stolt värd för den stora avslutningsfesten - Plopp gjorde succé! 
 
-Som ett nästa steg i kärleksyran, så lanserar Cloetta en helt ny produkt – Plopp Kärlek, berättar Johan 
Eriksson Marknadsdirektör på Cloetta. Den säregna Plopp -toffeen har fått en smak av geléhallon och 
hallonbitar i vit tryffel. Plopp vill bidra med att sprida glädje och kärlek, och skapa roliga och lekfulla 
upplevelser – mer än godis säger Johan. 
 
Plopp vänder sig till dem som vill unna sig spontanitet och glädje och som emellanåt smiter iväg från alla 
måsten och borden och skämmer bort sig själva med en stunds njutning. Plopp Kärlek levererar på de 
värden som varumärket står för: lekfullhet, svenskt, retro och glädje.  Namnet Kärlek triggar också ett nytt 
konsumtionstillfälle för stycksaker – nämligen att ge bort till andra. 
 
För att ytterligare sprida lite kärlek så har Plopp inlett ett kärleksförhållande med Posten. 
Hos många Postombud runt om i Sverige kommer man kunna skicka söta kärlekshälsningar och dessutom 
fylla förpackningen med Plopp Kärlek. Plopp vill 
uppmuntra alla att sprida budskapet vidare till nära 
och kära. Vem blir inte glad av en kärlekshälsning? 
 
Plopp kommer även att ha ett eget kärleksnäste 
under festivalen Peace and Love den 26-30 juli. 
 
Vi hoppas att många är med i sommar och satsar på 
att sprida kärlek och glädje och även uppmana andra 
till att sprida kärleken vidare. 
 
Plopp Kärlek är en nyhet som är mycket mer än bara 
en ny smak. 
 
 

 

http://www.cloetta.se/
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För ytterligare information vänligen kontakta  
 
Marknadsdirektör Johan Eriksson mobil 0730 26 16 49 
Segmentsansvarig Nina Ekberg, tel. 0730-26 16 59, 
e-mail: kommunikation@cloetta.se 
Vill du ha bilder eller prover till redaktionen kontakta kommunikation@cloetta.se 
 

cloetta.se/com     facebook.com/Cloetta     youtube.com/user/CloettaSverige  kommunikation@cloetta.se    

 
 

Om Cloetta 
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Holland och Italien. Sammantaget säljs 
Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel 
Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 12 fabriker i sex 
länder. Cloettas B-aktie handlas på NASDAQ OMX i Stockholm. 
 
Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.se 

 

Visste du detta om Plopp 
Plopp är en lite godbit när du vill unna dig en stunds njutning. Plopp är mjölkchoklad under en len och krämig 
toffeefyllning med smak av kola. Produkten lanserades 1949 och är idag en av svenskarnas mest älskade 
chokladprodukter.  

I familjen Plopp hittar vi enkla och dubbla stycksak och den lilla, lilla omtyckta minibiten på 12 gram som fortfarande 
är lika populär som när den lanserades i slutet av 1940-talet.  

Plopp har under åren funnits i många smakkombinationer och även klädd i kärleksskrud i samband med Love 
Stockholm 2010. Plopp finns även som glass i samarbete med SIA Glass. 
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