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Apotea har Sveriges bästa marknadschef  
 

Sofia Modig, marknadschef på apotea.se, utsågs i går till Sveriges bästa marknadschef i 
kategorin apotek i Resumés årliga tävling.  
 

Apotea har utmanat branschen och den digitala uppstickaren slår de fysiska kedjorna i år. 
Sofia är en av nyckelpersonerna bakom Sveriges första renodlade apotek på nätet, och 
under torsdagskvällen emottog hon priset Sveriges bästa marknadschef vid Resumés gala på 
Berns. Hon har varit Apoteas marknadschef från starten och varit framgångsrik i att bygga 
ett varumärke som är både välkänt och omtyckt. 
 
Resumé utser varje år Sveriges bästa marknadschefer för respektive bransch. I år har de 
tillsammans med Xtreme tagit fram listan med de varumärken som utvecklats bäst under 
året. 
 
Sofia säger att mycket av varumärkesbyggandet ligger i tjänsten.  
- Apotea har ett brett sortiment till bra priser och produkterna går snabbt att leverera. I 
andra webbutiker är det vanligt att varorna kommer efter tre dagar. Våra kunder får sina 
varor samma dag eller dagen efter. Det har gett oss en smått fantastisk word of mouth-
effekt som hjälpt oss dit där vi är idag, säger Sofia Modig. 
 
Xtreme följer löpande varumärkesutvecklingen för samtliga varumärken inom ramen för de 
branscher som ingår i tävlingen. 
 
För att kvalificera sig till tävlingen måste varumärket ha nått 2 procent spontan kännedom i 
Sverige. De varumärken som kvalificerar sig tilldelas ett index, baserat på hur många som 
föredrar varumärket, kan tänka sig varumärket och kan se någon unik fördel med 
varumärket.  
 
Vinnaren utses bland de tre varumärken som haft bäst utveckling i sitt index under det 
gångna året. 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Sofia Modig, marknadschef, apotea.se, telefon: 073-504 81 01, e-post: sofia@apotea.se 
 

Om apotea.se 

Apotea.se är Sveriges första fullsorterade apotek som bara finns på nätet, med tillstånd av Läkemedelsverket. Apotea.se har 
det största sortimentet, över 12 000 receptfria varor och 5 000 receptbelagda läkemedel för människor och djur, och de lägsta 
priserna enligt Handels Utredningsinstitut, HUI. Med snabba leveranser och rådgivning via mail, chatt och telefon underlättar vi 
vardagen för våra kunder. Sedan starten 2011 har försäljningen ökat från ca 11 Mkr till 968 Mkr 2016. Apotea.se har drygt 350 
anställda i Morgongåva och Stockholm. För mer information se: apotea.se. 
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