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SIMRIS ALG LANSERAR I BERLIN
Simris Alg börjar sälja sina exklusiva algprodukter på det hypade konceptvaruhuset Bikini Berlin. Lanseringen
sker i samband med VOGUE Fashion Night Out den 7 september.
Nu står det klart att svenska pionjärföretaget Simris Alg kommer att börja sälja sina uppmärksammade omega3-tillskott på Bikini Berlin i höst. Lanseringen sker i samarbete med LNFA, som utnämnts till en av världens tio
bästa konceptbutiker inom mode av VOGUE Paris. Simris Algs produkter presenteras för första gången i
samband med VOGUE Fashion Night Out den 7 september, och kommer därefter finnas till försäljning på plats i
butik.
”Vi tyckte det var lite kul att lansera just i Berlin som första anhalt, och VOGUE-eventet passar oss perfekt.”
kommenterar vd Fredrika Gullfot, som själv kommer vara på plats vid lanseringen. ”Kategorierna Fashion,
Beauty och Health flyter allt mer ihop idag, och där är vi mitt i prick med vårt varumärke. Berlin är dessutom en
av världens mest trendriktiga städer, och en nyckelingång till den tyska marknaden för oss.”
Berlin blir därmed den första anhalten för Simris Algs lansering i Tyskland. Marknaden för kosttillskott i Tyskland
uppges vara värd cirka fyra miljarder Euro, och enligt branschorganisationen GOED uppger drygt 15 procent av
befolkningen att de äter omega-3-tillskott.
Bikini Berlin är en av Berlins främsta shoppinggallerior, där trendiga butiker inom design, mode och livsstil
samsas med utställningar, event, caféer och restauranger. I byggnaden finns även boutiquehotellet 25hours och
biografen Zoo Palast.
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Fredrika Gullfot, styrelseordförande Simris Alg AB
Tel: +46 761 345 474, email: gullfot@simrisalg.se
Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande
den 30 augusti 2017 kl. 08:00 CET
OM SIMRIS ALG AB (PUBL)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget
grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3,
som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I produktportföljen ingår även hälsoprodukter och livsmedel från
odlade alger i serien Simris® Select. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och
ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance.
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