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Ellens första order för 2015 visar på fortsatt ökat intresse för vår probiotiska
tampong i Frankrike
Ellenss distributör för Frankrike och Belgien, IPRAD,
IPRAD har lagt sin första order för det första
kvartalet 2015 av den probiotiska tampongen.
tamponge Ordern uppgår till ett värde av 2,6 MSEK.
MSEK
Normalt lägger IPRAD order varje kvartal.
IPRAD som representerar Ellen på den franska och belgiska marknaden har en stark ställning,
ställning framförallt på
den franska apoteksmarknaden och ett etablerat förtroende hos gynekologerna. IPRAD bearbetar marknaden
genom sin säljkår som regelbundet besöker apoteken och gynekologerna och även genom traditionell
marknadsföring i media direkt mot konsument. Marknadspenetrationen av den probiotiska tampongen
tampong har
årligen vuxit och hittills under 2014 har IPRADs försäljning av Ellens probiotiska tampong ökat mot apoteken
med 15 procent. IPRADs ordervolym hos Ellen för 2014 uppgår i dagsläget till 7,6 MSEK. Det är en ökning mot
föregående år med 12 procent. Dagens order från IPRAD för leverans under det första kvartalet 2015 motsvarar
drygt 80 procent av Ellens totala orderingång från samtliga marknader under det första kvartalet innevarande
år.
”Dagens order och försäljningsökning är ett resultat av en lyckad marknadsföring under 2014
201 på deras
marknader. Det
et fördjupade samarbete vi haft med våra viktigaste distributörer, där IPRAD är en av dem,
dem under
innevarande år, borgar också för en fortsatt positiv framtida marknadsutveckling för Ellens probiotiska
tampong. Vi är glada att ha IPRAD som en av våra viktigaste distributörer. De är mycket professionella
professionell genom
sin bearbetning av både läkare, apotekspersonal och konsumenter. Ordern är också den enskilt största gällande
Ellens probiotiska tampong som vi någonsin erhållit,
erhållit säger tf VD Ingrid Atteryd Heiman

För ytterligare information:
Ingrid Atteryd Heiman,
n, tf VD på telefon 08-412
08
10 00 eller via epost ia@ellenab.com

Om Ellen
Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bl a patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors
intimhälsa. Många kvinnor upplever bakteriell obalans någon eller flera gånger i livet och alltfler
all
accepterar inte
®
torrhet och odör i underlivet. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är Tampongen ellen som innehåller
®
®
Lacto Naturel (LN ), som består av humana mjölksyrabakterier och Probiotisk utvärtes intimkräm som också
®
®
innehåller Lacto Naturel (LN ). Krämen innehåller också naturligt fett som ger en skyddande och smörjande
effekt. Både produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. Produkterna säljs genom ett globalt
nätverk av distributörer. Ellen är noterat på First North
Nor (Ticker: ELN). Remium Nordic AB är bolagets Certified
Adviser. För ytterligare information: www.ellenab.com

