
Froosh byter om till sommarskrud med nya
limited edition-flaskor
I maj lanserar Froosh en ny design på fyra av sina olika flaskor i begränsad upplaga där de
framträdande fruktikonerna designats om till att likna somriga emojier.  

Froosh är känd för att hylla frukten i sina smoothies med taglinen ”it’s just fruit”. Till sommaren
byter fyra av smakerna design i en limited edition-upplaga. Storsäljarna Mango & Apelsin och
Blåbär & Hallon har tillsammans med smakerna Persika & Passion och Ananas, Banan &
Kokos nu fått en härlig sommarskrud.

– Nu när det börjar bli ljusare och varmare flörtar några av Froosh mest älskade smaker med
sommarens alla härliga stunder. Våra fina fruktikoner har fått en designuppdatering och blivit
emojier. Under sommaren kommer de att vara i fokus på några av våra etiketter, säger Julia
Weijola, Senior Brand and Category Manager på Froosh.

De nya etiketterna syns på 250ml flaskorna i butik från och med maj och så långt lagret räcker. 

För mer information vänligen kontakta:

Iris Mäkitalo, kommunikationsansvarig, Fazer Sverige 
iris.makitalo@fazer.com, 0735 94 84 54

Julia Weijola, Category and Brand Manager, Froosh 
julia.weijola@fazer.com, 0765 48 75 38

 
Fazer-koncernen 
Med fokus på matupplevelser, gör Fazer det möjligt att njuta av dagens bästa stunder. 1891 öppnade den unge Karl
Fazer sitt första konditori, med missionen att skapa mat med mening – och en passion för att skapa stunder av
glädje för alla människor runt omkring honom. Enligt sin vision För perfekta dagar, formar Fazer framtidens
smaker, traditioner och matupplevelser. Förankrade i vårt unika arv och baserade på djupa konsumentinsikter,
fokuserar vi på innovationer för att skapa hållbara matlösningar för framtiden. Vi vill att människorna skall uppleva
den nordiska magi vi skapar. Fazer fokuserar på snabbrörliga konsumentprodukter, har verksamhet i åtta länder och
export till cirka 40 länder. Fazer-koncernens omsättning 2020 uppgick till 1,1 miljarder euro och antalet anställda
till närmare 8 500. Fazers verksamhet följer etiska principer som baserar sig på koncernens värderingar och FN-
initiativet Global Compact. 

Northern Magic. Made Real.
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