
 

Om BIC  

BIC är världsledande inom skrivmateriel, tändare och rakhyvlar, och skapar enkelhet och glädje i vardagen. I mer 
än 75 år har företaget respekterat traditionen att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda, viktiga produkter till 
konsumenter överallt. Genom detta starka engagemang har BIC blivit ett av de mest erkända varumärkena och är 
varumärkesregistrerat över hela världen. Idag säljs BIC-produkter i mer än 160 länder runt om i världen och har 
ikoniska varumärken som BIC Kids ™, BIC FlexTM, BodyMark by BICTM, Cello®, Djeep, Lucky Stationery, 
Rocketbook, Soleil®, Tipp-Ex®, Us . TM, Wite-Out® och fler. År 2020 uppgick BICs nettoomsättning till 1 627,9 
miljoner euro. Företaget är noterat på Euronext Paris, är en del av SBF120 och CAC Mid 60 index och är erkänt 
för sitt engagemang för hållbar utveckling och utbildning. Besök www.bic.com eller följ oss på LinkedIn, Instagram, 
Twitter eller YouTube. 

 

 

BIC Bamboo tar plats på butikshyllorna 
Göteborg, 28 oktober 2021; ICA, City Gross, Coop och flera andra aktörer väljer att ta in 
BIC:s första rakhyvel med skaft av bambu, BIC Bamboo, i sitt sortiment. Introduktionen av 
en hyvel med bambuskaft ger en positiv signal för hållbara produkter. Lanseringen är ett 
svar på konsumenternas starka önskan om ett större utbud av hållbara alternativ. 

Världspremiären av BIC Bamboo skedde i maj i Sverige och mottogs med stort intresse i alla 
sorters medier och av branschen. BIC förlade världspremiären till Sverige, dels för att 
företaget har en stark ställning i landet, dels för att svenskar är genuint intresserade av 
hållbarhet.  

Den koldioxidneutralmärkta bambuhyveln har sedan dess funnits tillgänglig via e-handlarna 
Lyko och Apotea. Vecka 36 debuterade den i den fysiska handeln på landets butikshyllor. 
Medarbetare hos BIC i Sverige var på plats och träffade intresserade konsumenter på ICA 
Focus invid Svenska Mässan i Göteborg. 

–Vi arbetar så långt det går med hållbarhet i allt från mat som vi tillagar i vårt kök, energisnål 
belysning, eget växthus i butiken och ett brett sortiment av ekologiska produkter, säger 
Daniel Åkerhage, butikschef ICA Focus Göteborg. Vi är glada att vara först att ta in en 
innovation som BIC Bamboo. Ur ett kundperspektiv ger den ett gediget intryck och illustrerar 
ett seriöst och långsiktigt hållbarhetsarbete inom BIC och ICA. Synlighet ger kunder möjlighet 
att reagera och diskutera, till skillnad från hållbarhet inom transporter, lagring och energi som 
konsumenterna inte kommer i direkt kontakt med. 

Bland de som beslutat sälja BIC Bamboo i den fysiska handeln är Coop, City Gross samt ICA. 
BIC Bamboo är en produkt som passar bra för både kvinnor och män. Till skillnad från i e-
handeln behöver den i den fysiska handeln ibland placeras antingen bland artiklar för män 
eller artiklar för kvinnor.    

–Vi är noga med att kommunicera att BIC Bamboo är till för alla som vill ha ett mer hållbart 
alternativt material, och vi gläds åt det stora intresset, säger Mathias Freiholtz, VD BIC 
Nordic. Den synliggör BIC:s mångåriga hållbarhetsarbete som bland annat omfattar fossilfri el 
vid produktionsanläggningar samt ökad andel återvunnen och återvinningsbar plast i 
produkter och förpackningar. Genom att använda så få material som möjligt tillverkar BIC 
hållbara plastprodukter som kan användas flera gånger.  

 

http://www.bic.com/
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För mer information och frågor, vänligen kontakta: 
 
Astrid Canevet, Senior Communications Manager Europe, BIC 

E: Astrid.Canevet@bicworld.com 
T: +33 6 66 39 82 39 

Elma Sabanovic, Presskontakt, Coast Communications för BIC Nordic 
E: elma.sabanovic@coast.se 
M: +46 72-318 49 49 
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