Åländsk Lakritsyoghurt gör succé i fastlandet!
Sedan slutet av mars respektive början av april har Ålandsmejeriets
Lakritsyoghurt funnits i butikshyllorna på Åland respektive fastlandet.
Försäljningen på Åland håller förväntad nivå medan de inledande månadernas
försäljning i fastlandet överträffat alla förväntningar!
-

I skrivande stund har vi ca 450 butiker landet runt som säljer vår
Lakritsyoghurt säger Hemmo Järvinen, försäljningschef på ÅCAs
dotterbolag Ålandsmejeriet Finland Ab. Enligt Hemmo syns en tydlig effekt
av att Lakritsyoghurten ger bra draghjälp till Ålandsmejeriets övriga
yoghurtsmaker.

En av butikerna som säljer Lakritsyoghurt är Citymarket Kuppis i Åbo där
köpman Hannu Aaltonen säger;
-

Jag har lång erfarenhet av Ålandsmejeriets produkter och de ingår i vårt
sortiment av närproducerade produkter, Lakritsyoghurten har redan hittat
en trogen skara konsumenter.

Lakrits-hallon nästa smak?
Lakrits är en ”het” smak och stärkta av framgången med originalsmaken Lakrits
söker vi nu nästa smakkombination på lakrits. På sociala media har
konsumenterna i fastlandet haft möjlighet att tycka till om vilken
smakkombination med lakrits som skall vara nästa produkt i lakritssortimentet.
Bland de närmare 1000 personer som uttryckt sin åsikt är kombinationen lakritshallon klar favorit.
Ålänningarna föredrar Fläder-citronsmak
Om de fastländska konsumenterna tagit Lakritsyoghurten till sitt hjärta så har
ålänningarna en ny favorit i smaken Fläder-citron.
-

Fläder-citron är med god marginal vår mest sålda av de smaksatta
yoghurtarna, klar etta på Åland är annars den naturella yoghurten som
flera år efter lanseringen fortsätter öka säger Stefan Blomqvist,
försäljningschef på Åland.

Första leveranserna av Lakritsyoghurt till Sverige
I juni har en testförsäljning av Lakritsyoghurt gjorts till dryga 30-talet butiker i
Sverige. Butikerna är väl spridda över landet och i kombination med smakprover
har försäljningen dragit bra. Lakritsyoghurten kommer att lyftas fram i
Almedalsveckan på Gotland där Ålandsmejeriet är en av de samarbetspartners
till landskapsregeringen som är med och marknadsför Åland.
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