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SWEDISH MATCH LANSERAR NYA RÖKFRIA PRODUKTER
Swedish Match offentliggjorde idag planer på att introducera två nya varumärken på snusmarknaden i
Nordamerika respektive Nordeuropa: Sequoia och Probe lössnus.
I Nordamerika erbjuder det nya Sequoia snuset två karaktäristiska smaker och en ny förpackning på
den premium prissatta lössnusmarknaden. Sequoia har utvecklats efter omfattande
konsumentundersökningar och uppfyller tidigare ej tillgodosedda behov på snusmarknaden. Sequoia
vänder sig till snuskonsumenter som söker ett alternativ till de nuvarande premium varumärkena.
I Nordeuropa kommer det nya lössnuset av märket Probe att bli ett komplement till det redan
existerande portionsförpackade Probe snuset. Den unika karaktäristiska smaken av whiskey hos Probe
kommer även att känneteckna lössnuset.
-”Genom det nya märket Sequoia går vi in på premiummarknaden för lössnus i USA,” sade Lennart
Sundén, VD och koncernchef för Swedish Match. ”Det kommer att förstärka vår position som en
ledande tillverkare inom kategorin OTP (Other Tobacco Products) i USA där vårt lössnus TimberWolf
redan är det ledande varumärket inom värdeprissegmentet,” sade han.
-“Lanseringarna av Sequoia och Probe är de första i en rad lanseringar inom det rökfria segmentet på
olika marknader i världen. Våra satsningar på F&U och marknadsbearbetning förväntas leda fram till att
ytterligare initiativ kommer att kunna tillkännages under året,” sammanfattade Sundén.
Försäljning och distribution av de nya produkterna väntas börja under andra kvartalet 2001.
_______

Swedish Match är en internationell koncern med huvudkontor i Stockholm. Koncernen
marknadsför ett brett sortiment av icke cigarettrelaterade tobaksprodukter samt tändstickor och
tändare. Försäljningen sker i cirka 140 länder. Bolagets rullande tolvmånadersomsättning per
den 31 december 2000 uppgick till cirka 11.533 MSEK. Swedish Match är noterat på OM
Stockholmsbörsen (SWMA) och Nasdaq (SWMAY).
_______
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