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LYKO SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR YTTERLIGARE TILLVÄXT OCH 

EXPANDERAR TILL FYRA NYA LÄNDER 
 

”VI HAR ETT BRA MOMENTUM OCH HAR UTVECKLAT EN FRAMGÅNGSRIK MODELL FÖR 

EXPANSION” 

Planen är att starta försäljning i Tyskland, Österrike, Nederländerna och Polen i början av fjärde 

kvartalet i år. Inför etableringen i de nya länderna kommer alla lokala domäner att flyttas över till 

Lyko.com. 

”Vi ser en enorm potential i Europa och tar nu klivet för att lära oss, justera konceptet lokalt, så att vi 

kan skala upp i takt med att vi lyckas attrahera nya kunder. Vi vet att det kommer att ta tid att växa 

på dessa marknader men detta skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt.” - Rickard Lyko, VD  

Vi kommer öppna lokala kontor för att sköta kundservice och översättning lokalt. Till en början 

anställs 10 personer fördelat på tre kontor i Berlin, Amsterdam och Warszawa.  

Vår modell med smygande expansion har tidigare haft stor framgång i Danmark och Finland. De nya 

marknaderna kommer erbjudas hela vårt breda skönhetssortiment med över 55 0000 produkter från 

över 1000 varumärken. All distribution till de nya marknaderna kommer att ske från lagret i Vansbro. 

 
För mer information vänligen kontakta  
Rickard Lyko, VD  

076 026 74 28, rickard.lyko@lyko.com  

 

Tom Thörnblom, Kommunikation- & hållbarhetschef  

072 555 01 90, tom.thornblom@lyko.com 

  

Om Lyko 
Lyko Group AB (publ) är en hårvård- och skönhetspecialist med ambition att förändra branschen. Vi har vårt 

ursprung i den professionella hårvården. Med marknadens bredaste sortiment online, integrerade butiker och 

salonger inspirerar och guidar vi kunden till sitt bästa jag. Koncernen driver webbplatserna Lyko.se, Lyko.no, 

Lyko.fi, Lykoshop.dk samt 37 helägda integrerade butiker och salonger i Sverige och Norge. Verksamheten 

sysselsätter närmare 750 personer. Lyko är noterat på First North Premier Growth Market. Avanza Bank, +46(0)8-

409 421 20, corp@avanza.se, är bolagets Certified Adviser. Besök www.lyko.se för mer information 


