Pressinformation
Stockholm den 14 mars 2017

The Beverage Group fortsätter sin expansion och stärker sin ekoposition på den nordiska
marknaden!
Winepartners Nordic AB, ett helägt bolag inom The Beverage Group, skördar nya framgångar på den
svenska marknaden. Under mars månad kommer man att överta försäljning och distribution av två tunga
eko-producenter med flera listningar på Systembolaget.
Först ut är Domaine de Calet med journalistrosade ALVA från södra delen av Rhonedalen - Costières de
Nîmes.
-

Då vi idag är marknadsledande inom ett flertal segment så kommer Domaine de Calet att bredda och
stärka vår position inom ekoviner totalt på den svenska marknaden vilket har varit en målsättning för
oss, säger Mats Olauson, marknads och försäljningsdirektör på Winepartners Nordic AB.

Sedan har vi knutit ett pan-nordiskt avtal med Chiusa Grande som har ledande eko-vinproduktion i
Abruzzerna i Italien. Chiusa Grandes storsäljare Tommolo är ett bekant namn i Sverige med ett av mest
köpta ekologiska viner just från Abruzzerna.
-

Att hitta en långsiktig partner från Abruzzerna har länge varit en prioriterad målsättning.
Tillsammans med Chiusa Grande förstärker vi ytterligare vår redan starka position som ledande
importör av italienska viner på den Svenska marknaden.
Vi är ytterst ödmjuka inför detta hedersuppdrag och ser fram emot ett framtida gott samarbete säger
Mats Olauson marknads och försäljningsdirektör på Winepartners Nordic AB

Tillsammans motsvarar dessa avtal en volymökning om ca 900 000 liter på årsbasis och befäster
Winepartners Nordic AB:s position i det absoluta toppskiktet av vinimportörer i Sverige.
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