
Adelante väljer EKPR & Kommunikation som PR – Partner

Adelante är ett svenskt företag som erbjuder ett hållbart sortiment av kolonial varor från Herdade Do Esporão och det egna
undervarumärket In10se och är produkter som passar tiden vi lever i. Företaget utvecklas ständigt och inspireras av trender och
tendenser, allt för att erbjuda sina kunder ett attraktivt, prisvärt och spännande sortiment.

Företaget fick sitt namn Adelante då ordets betydelse ”viljan att arbeta sig framåt och avancera till nästa nivå” passade företagets
grundare, Madeleine Wilhelmsson väldigt väl. Madeleine har sedan många år arbetat framgångsrikt inom köks- och inredningsbranschen
och sålt produkter av god kvalitet i det högre prissegmentet.

- Mitt intresse för det som vi använder på daglig basis har vuxit fram under åren. Efter mycket research insåg jag att det saknades bra
ekologiska kolonialprodukter med hög kvalitet i snygg förpackning. När vi sedan fick förfrågan från Portugals största vin- och
olivoljeproducent, Herdade Do Esporão om vi ville börja sälja deras produkter kändes det naturligt att starta Adelante, berättar Madeleine
Wilhelmsson grundare av Adelante AB.

Nu växlar Adelante upp ytterligare och väljer EKPR & Kommunikation som PR- Byrå för att växa på den svenska marknaden och bli en
ledande aktör inom koloniala varor av högsta kvalitet.

- Adelante är ett relativt nystartat företag som erbjuder en rad härliga produkter av hög kvalitet. Vi är stolta över att Adelante har valt oss
som PR-Partner och ser fram emot en spännande resa ihop, säger Madeleine Ek Brentmar, VD på EKPR & Kommunikation.

Adelante drivs av att arbeta mot en grönare framtid och prioriterar därför ansvarsfulla inköp som i sin tur leder till en mer hållbar
konsumtion. Därför väljer Adelante att endast arbeta med varumärken med hög kvalitet som har god kännedom om hur varorna är
producerade. För Adelante är det viktigt att ha kontroll över att du som konsument betalar rätt pris med sociala- och miljömässiga
kostnader inkluderade. Mänskliga rättigheter är en grundläggande arbetsprincip i företagets arbete och de strävar efter att det ska
respekteras genom hela värdekedjan. Adelante’s ambition är att bedriva deras verksamhet på ett så rättvist, etiskt och transparent sätt
som möjligt.

Adelante’s varumärken består idag utav olivolja och vinäger från portugisiska varumärket Herdade Do Esporão och svenskproducerade
ekologiska koloniala varor under det egna varumärket IN10SE. Sortimentet lagerförs i Jönköping och säljs via utvalda återförsäljare som
precis som Adelante valt att arbeta med kvalitativa råvaror och produkter som ligger rätt i tiden.

- Vi tummar aldrig på kvalité och det är en ständig process att hitta och lansera produkter med våra värdeord som grund, vilket betyder
att vi aldrig kommer att vara billigast men vill vara stolta över vad vi kan erbjuda, fortsätter Madeleine Wilhelmsson, Adelante.

Adelante’s produkter finns att köpa på: https://www.adelanteab.se/ samt hos utvalda återförsäljare.

 

För ytterligare information och varuprover, vänligen kontakta:

EKPR & Kommunikation │Telefon: 08-667 22 06 │E-mail:info@ekpr.com


