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Plackers lanserar webbshop: ”Ett bra komplement till 

fysiska butiker och återförsäljare” 

Plackers kompletterar nu närvaron i fysiska butiker och digitala återförsäljare med att lansera en 

egen webbshop. Här får både privatpersoner och företag en lättillgänglig yta att hitta hela Plackers 

produktutbud. 

– Munvårdsprodukter är vanligen inte förknippade med e-handel på grund av lågt 

kundengagemang. Vi ser dock att e-handel och digital marknadsföring har större påverkan på köp 

hos online-återförsäljare och i butik, det är därför viktigt för oss att utöka Plackers digitala närvaro, 

säger Stefan Hansson, vd på Plackers. 

Den nya webben är efterfrågad av kunderna där 

Plackers nu presenterar ett komplett 

produktutbud, både aktuella och utgångna 

produkter. Målsättningen med butiken är att få 

insikter som gör Plackers bättre på att ge stöd till 

befintliga säljkanaler. 

– Det finns återförsäljare som har ett brett utbud 

av Plackers produkter, men de är sällan helt 

kompletta. I shoppen kan vi presentera samtliga 

produkter med full beskrivning och även erbjudna 

ett begränsat restlager av utgångna artiklar. Det är också ytterligare ett ställe där vi kan utbilda i 

munhälsa och dess koppling till hela kroppens hälsa. 

Webbshoppen kommer fungera som en viktig direktkontakt med konsumenterna, framförallt 

privatkunder. Här får Plackers feedback och insikter i kundbeteende som används bland annat i 

samband med digitala kampanjer. 

– Vi vill hela tiden utveckla förståelsen för slutkonsumentens köpbeteende och hur vi bäst utvecklar 

sortiment och kunderbjudande. Nu får vi också möjlighet att tillsammans med återförsäljare 

förbättra gemensamma kampanjupplägg, marknadskommunikation och annonsering. 

– Med skräddarsydda kampanjer hoppas vi också få större insikt i vilken betalningsvilja målgrupper 

för vissa enskilda produkter har, vilket är till stor hjälp i produktutvecklingen och samarbete med 

butikskedjorna. 

 

Idag levererar Plackers produkter via webbshoppen till hela Sverige, med målsättningen att även 

erbjuda till andra länder, där Norden är prioriterat marknadsområde.  

Shop.plackers.se 

För ytterligare information: 
Stefan Hansson, vd Plackers Scandinavia, tel: +46 (0)768-04 03 00, stefan@plackers.se  
Magnus Sjöbäck, presskontakt, tel: +46 (0)70-445 15 99, magnus.sjoback@greatness.se 

 

Plackers nylanserade webbshop. 
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