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Zinzino lanserar Singapore som nästa steg i sin globala tillväxtstrategi  
  
Det är med stor stolthet som Zinzino tillkännager sin lansering i Singapore den 7 april 2022, som ett steg i företagets globala 

tillväxtstrategi.  

  

Efter flera år av förberedelser för Singapore-marknaden och med etableringar i ett flertal länder under de senaste åren, har 

Zinzino lärt sig vikten av förberedande arbete och att anpassa sig till de lokala förutsättningarna på varje enskild marknad.  

Lönsam tillväxt är en viktig affärsstrategi för Zinzino, ett direktförsäljningsföretag inom testbaserade, vetenskapligt bevisade 

kosttillskott. Under 2021 överträffade företaget sitt försäljningsmål med utmärkt säljtillväxt och en stark EBITA på 10 %. Den totala 

försäljningen ökade med 20 % till 1 137 mSEK.  

  

– Detta är en perfekt tidpunkt för Zinzino att gå in på den dynamiska och växande marknaden i Singapore. Zinzino med sin robusta 

och bevisade affärsmodell med en marknadsstrategi som riktar sig mot kunder med personliga budskap, individuell rådgivning 

och anpassade produkter, kommer att ge våra partner i Singapore en god start på vägen mot hållbar framgång, säger Kenneth 

Koh, Zinzino Sales Director.  

 

Direktförsäljning är en ung men snabbt växande trend i Singapore, där fler och fler verksamheter upplever konsekvenserna av det 

tektoniska skiftet inom teknik, media och konsumentbeteende. Traditionell marknadsföring förlorar snabbt mark eftersom dagens 

konsumenter förväntar sig ett bekant ansikte och dialog när de gör sina val. Det är den typ av personlig shoppingupplevelse som 

direktförsäljningsdistributörer har tillhandahållit i århundraden. Singapores statistikmyndighet visade på genomsnittliga, 

månatliga hushållsutgifter på 4 906 SGD under pandemiperioden och Direct Sales Association (DSA), rapporterade 

direktförsäljningsintäkter i Singapore på 990 SGD (mars 2020). 

 

Detta är en strategisk lansering för Zinzino, ett e-handelsbaserat företag inom hälsoteknik. Företaget har höga tillväxtambitioner 

med målet att nå 1 miljon kunder år 2025 och 20 miljoner till 2035. Med lanseringen i Singapore kommer Zinzino att finnas på över 

100 marknader, med fokus på ytterligare global expansion.  

 
För mer information vänligen kontakta: 

Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com 

Fredrik Nielsen CFO Zinzino +46 707 900 174, fredrik.nielsen@zinzino.com 

 

Bilder för fri publicering: 

marketing@zinzino.com 

 

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se 

 

 
 

Zinzino är ett globalt direktförsäljningsföretag från Skandinavien specialiserat på testbaserade, personanpassade kosttillskott. Det 

är ett aktiebolag med aktier noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Företagets vetenskapligt beprövade 

kosttillskott finns för närvarande på mer än 100 marknader över hela världen. Zinzino äger de norska forsknings- och 

produktionsenheterna BioActive Foods AS och Faun Pharma AS. Företagets huvudkontor är beläget i Göteborg och ytterligare 

kontor finns i Europa, Asien, USA och Australien.  
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