Stockholm, 3 December, 2012

Pernod Ricard och dess dotterbolag:

Belönas med ”Special Excellence Prize”
av Svenska Handelskammaren i
Frankrike för framgången kring
ABSOLUT VODKA
Pernod Ricard-koncernen med dess dotterbolag The Ricard Company och
The Absolut Company har av Svenska handelskammaren i Frankrike
tilldelats utmärkelsen ”Special Excellence Prize” för framgången kring
svenska ABSOLUT VODKA. Juryn lovordar entreprenörskapet hos Pernod
Ricard och företagets förmåga att ta tillvara synergierna mellan Frankrike
och Sverige. Pernod Ricard-koncernens verkställande direktör, Pierre
Pringuet, mottog priset under en ceremoni på Musée des Arts Forain i Paris
3 december.
Priset delas ut årligen till ett svenskt företag som utmärkt sig på den franska marknaden.
Handelskammaren hyllar Pernod Ricards starka entreprenörsanda och företagets
intresse att bevara produkternas ursprung, historia, varumärkets identitet och goda
relationer. Priset är ett bevis på den framgång som varumärket ABSOLUT haft världen
över och i synnerhet på den franska marknaden vilket "visar på den lyckade
kombinationen av svensk och franska entreprenörsanda" - enligt Svenska
Handelskammaren.
Sedan Pernod Ricard, världsledare inom premiumvodka, förvärvade ABSOLUT VODKA
2008, har varumärket haft en årlig tillväxt på 13 procent på den franska marknaden.
Denna tillväxt är främst baserad på en gemensam marknadsföringsstrategi framtagen av
Pernod Ricard och The Absolut Company där målet har varit att etablera
premiumiseringen av ABSOLUT VODKA och varumärkets kreativa värde.
Reklamkampanjen "Absolut Purity" visade upp produktionsprocessen av ABSOLUT
VODKA samt hur vodkan bör förtäras. Den kreativa marknadsföringen från The Absolut
Company har också resulterat i olika flaskor i begränsad upplaga som gjort succé på den
franska marknaden tack vare marknadsföringen och distributionen lokalt genom The
Ricard Company.
The Absolut Company har det globala ansvaret för produktion, utveckling och strategisk marknadsföring av ABSOLUT VODKA,
MALIBU, KAHLÚA, Wyborowa, Oddka, Luksusowa och Frïs. ABSOLUT VODKA är världens fjärde största internationella
spritvarumärke. All ABSOLUT VODKA tillverkas i Åhus, Skåne. MALIBU är världens största rom med kokosnötssmak, med
försäljning i över 150 länder. KAHLÚA kaffelikör är världsledande inom sitt segment. Sedan juli 2008 är The Absolut Company,
tidigare Vin & Sprit, ett bolag inom Pernod Ricard-koncernen. Huvudkontoret ligger i Stockholm, VD är Paul Duffy.

Att ABSOLUT VODKA ökat sin försäljning under en treårsperiod är mycket tack vare de
kompetenser och den flexibilitet som finns inom Pernod Ricard-koncernen. Koncernen
har den största säljkåren inom fransk spritindustri.
ABSOLUT VODKA är ledande inom premium vodka har fått en ikonstatus i Frankrike
och The Ricard Company fortsätter att sätta ambitiösa mål för framtiden med samma
höga standard... Så fortsättning följer…

Note to the Editor:




Pernod Ricard-koncernen skapades genom sammanslagningen av bolagen Pernod och
Ricard 1975 har sedan dess vuxit både genom organiskt tillväxt och förvärv; Seagram
(2001), Allied Domecq (2005) och Vin & Sprit (2008). Pernod Ricard-koncernen är ett
marknadsledande bolag inom den globala vin-och spritsektorn, med varumärken såsom
ABSOLUT VODKA och pastisen Ricard. Pernod Ricard visade upp ett resultat på 8,215
miljoner Euro i omsättning 2011/2012.
Svenska The Absolut Company har fått ansvar för ytterligare två av Pernod Ricard
koncernens nyckelvarumärken, Malibu och Kahlúa. Dessutom har vodkaportföljen
utökats med Wyborowa, Luksusowa och Frïs. Det globala ansvaret för marknadsföring
och produktutveckling av dessa varumärken och ABSOLUT VODKA sköts från The
Absolut Companys huvudkontor i Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Matérn, VP Corporate Communications, The Absolut Company, +46 (0)70 586 72 50,
bjorn.vonmatern@pernod-ricard.com
Elin Wibell, Senior Manager Corporate Communications, The Absolut Company,
+46 (0)70 190 10 41, elin.wibell@pernod-ricard.com
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