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Från cigg till tech – Philip Morris tar ännu ett steg närmare ett rökfritt samhälle 

Philip Morris AB lanserade i våras sin nya kategori med rökfria produkter som 
kallas heat-not-burn, IQOS, där tobaken värms upp istället för att förbrännas 
som i cigaretter.  Lanseringen följs nu upp av en ny och förbättrad produkt, 
IQOS 3 DUO, där batteritiden är längre vilket möjliggör två användningar i rad 
utan att Holdern behöver laddas. Totalt 20 användningar innan IQOS 3 DUO 
behöver laddas med. Detta är ett led i Philip Morris strategi att ta Sverige 
närmare ett rökfritt samhälle. 

Sedan lanseringen av IQOS, som ingår i en ny kategori med rökfria produkter som 
kallas heat-not-burn där tobaken värms upp isället för förbrännas som i cigaretter har 
Philip Morris tagit Sverige närmare ett rökfritt samhälle.     

 

- Egentligen är det ganska så enkelt, om man inte röker ska man inte börja. Röker man 
så bör man sluta. Men för alla de svenskar som av någon anledning fortsätter röka 
erbjuder vi sedan i våras ett rökfritt alternativ till cigaretterna. Som tobaksföretag med 
cigaretter som huvudverksamhet har vi antagit en vision om en rökfri framtid, vilket 
nog är ganska så unikt. Mer än 700 Marlboro-skyltar har tagits ned i svenska butiker 
och försäljningen av våra cigaretter fasas ut. Efterfrågan efter alternativ till 
cigaretter bland rökare är så stor att vi nu tack vare bättre kännedom om våra 
konsumenter kan leverera ett uppgraderat alternativ. Det är där vi ser att IQOS 
3 DUO fyller ett tomrum som är efterfrågat av användaren, säger Richard Wernemar, 
Sverigechef för Philip Morris. 

- Philip Morris har fram till nu spenderat 60 miljarder SEK på forskning, utveckling 
och kommersialisering av rökfria produkter. Detta har resulterat i mer en 4600 
patent. Med detta har vi nu gått från att huvudsakligen vara en 
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cigarettproducent till att bli mer av ett techbolag. Att få vara med och att levera 
nya rökfria produkter till svenska konsumenter är både spännande och utmanade, 
avslutar Wernemar. 

 

 

 

Philip Morris International: Levererar en rökfri framtid 

Philip Morris International (PMI) leder en omvandling av tobaksindustrin för att skapa en 
rökfri framtid och slutligen ersätta cigaretter med rökfria produkter till förmån för vuxna som 
annars skulle fortsätta röka, samhället, företaget och dess aktieägare. PMI är ett ledande 
internationellt tobaksföretag som tillverkar och säljer cigaretter, rökfria produkter och 
tillhörande elektroniska produkter och tillbehör samt andra nikotinhaltiga produkter på 
marknader utanför USA. PMI bygger en framtid på en ny kategori av rökfria produkter som, 
även om inte riskfria, är ett mycket bättre val än att fortsätta röka. Genom multidisciplinära 
möjligheter inom produktutveckling, toppmoderna anläggningar och vetenskaplig 
underbyggnad syftar PMI till att säkerställa att dess rökfria produkter uppfyller vuxna 
konsumentpreferenser och strikta regelverkskrav. PMI:s rökfria produktportfölj omfattar 
system för uppvärmd tobak, s.k. heat-not-burn, och nikotinprodukter. Per den 30 juni 2019 
uppskattar PMI att cirka 8,8 miljoner vuxna rökare runt om i världen redan har slutat röka och 
skiftat till PMI:s produkt som värmer tobak, som för närvarande är tillgänglig för försäljning på 
51marknader i viktiga städer eller rikstäckande under varumärket IQOS. För mer information, 
besök www.pmi.com och www.pmiscience.com.  

 

 

 


