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Veg of Lunds produkter lanseras på den kinesiska 
shoppingplattformen Taobao Live   
 
Måndagen den 10 augusti 2020 lanseras Veg of Lunds växtbaserade smoothiedrycker 

under varumärket My Foodie® på den kinesiska shoppingplattformen Taobao Live 

(www.taobao.com). Taobao Live är en shoppingplattform som ingår i e-handels-

giganten Alibaba och plattformen är en viktig kanal för lansering av nya varumärken 

som vill nå aktiva kinesiska konsumenter. 

 

Den 23 juni 2020 meddelade Veg of Lund AB sitt samarbete med en kinesisk aktör som ska lansera 
och sälja Veg of Lunds produkter via Kinas tredje största e-handelsplattform, Nasdaq-noterade 
Pinduoduo.com, med fler än 628 miljoner användare. Samarbetet har fått uppmärksamhet och ett 
resultat är att Veg of Lund bjöds in till en tävling arrangerad av Alibaba-ägda Taobao. Uppgiften för 
tävlingsjuryn var att från 150 inbjudna leverantörer utse sex blivande storsäljare. Som en av de sex 
vinnarna kommer Veg of Lund nu att få en snabbstart på Taobao Live, vilket inkluderar personlig 
presentation av en känd influencer samt marknadsföring och utbildning för att nå de kinesiska 
konsumenterna.  
 
”Vi är mycket glada över att juryn bedömde att våra produkter ska ingå i den exklusiva grupp som 
får gratis marknadsföring och säljstöd via Taobao. Juryn lovordade både smak och design på vårt 
MyFoodie®-sortiment”, säger Thomas Olander, VD för Veg of Lund.  
 
Veg av Lund säljer för närvarande sina produkter i Sverige och Storbritannien och utvärderar 
löpande förutsättningar för produktion och försäljning i europeiska, amerikanska och asiatiska 
länder. 
  
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Veg of Lund AB 
Thomas Olander (VD) 
Telefon: 070-935 98 63 
E-post: thomasolander@vegoflund.se 
 
 
Om Veg of Lund 
Veg of Lund är ett livsmedelsutvecklingsföretag med rötter i forskning vid Lunds universitet. 
Bolaget har en unik och patenterad metod för att producera en värmestabil vegetarisk emulsion 
bestående av potatis och rapsolja. Veg of Lund har lanserat My Foodie® som sin första produkt, 
vilken säljs i Sverige och Storbritannien. Sedan den 10 februari 2020 är bolagets aktier noterade på 
Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på www.vegoflund.se. Eminova 
Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 
eller e-post: adviser@eminova.se. 
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