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Fernet Branca tillbaka till Philipson
Söderberg
Fratelli Branca producerar framför allt de klassiska och världskända
produkterna Fernet Branca, Branca Menta och Borghetti som sedan länge har
ett etablerat fäste på den svenska marknaden. Fernet Branca är ett globalt
varumärke och den mest unika i sin kategori.
”Otroligt roligt att vi återigen får förtroendet att representera dessa
varumärken”, säger Erik Hultberg, VD på Philipson Söderberg. ”Fratelli Branca
har fantastiska produkter, och liksom Philipson Söderberg, stort
kvalitetsfokus vilket jag tror är en av anledningarna till att de vill jobba med
oss igen”.
Under 2012 har Philipson Söderberg förstärkt sin närvaro på den svenska
restaurangmarknaden bl.a. med Brand Ambassadors. Genom det nya
samarbetet med Fratelli Branca är ytterligare förstärkningar att vänta.
Pierre Kambouris blir Brand Manager för Fratelli Branca. Pierre ansvarar
sedan tidigare för stora varumärken såsom Calvados Boulard, Molinari, Midori
och Champagne Nicolas Feuillatte.
Framtiden ser ljus ut för varumärket och blickar man ut i världen ser man att
kategorin bitter är i tillväxt. Konsumenternas efterfrågan förväntas öka de
närmaste åren och så även i Sverige. Konkurrensen är hård men Fernet
Branca är Fernet Branca.
För mer information om Fernet Branca kontakta produktchef Pierre
Kambouris, pierre.kambouris@philipsonsoderberg.se

Med en stark och bred varumärkesportfölj är Philipson Söderberg en
tongivande aktör på den svenska marknaden för alkoholhaltiga drycker.

Philipson Söderberg är återförsäljare för kända varumärken och produkter,
inom vin och sprit från hela världen. Philipson Söderberg strävar efter att
hjälpa konsumenter till den bästa dryckesupplevelsen och hoppas kunna
utgöra en källa för kunskap och inspiration.
Genom ett kostnadsfritt medlemskap får konsumenter ta del av ett av
Sveriges bästa magasin och nyhetsbrev om mat och dryck. Philipson
Söderberg är ett dotterbolag i den finskägda vin- och spritkoncernen Altia
Corporation.
www.philipsonsoderberg.se
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