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Taobao är en av världens största e-handelsplattformar som ägs av Alibaba Group Holding 

Limited. Alibaba är ett av världens största e-handelsföretag tillsammans med andra som t.ex 

Amazon. Plattformen Taobao.com erbjuder försäljning online för företag direkt till konsument 

i Kina.   

- Att nå konsumenter på en av världens största e-handelsplattformar med våra funktionella 

produkter är något som vi arbetat intensivt med under en längre tid, säger vd Tyrone 

Andersson. För LOHILO som varumärke kommer det att öppna upp en ny jättemarknad som 

vi kommer att utveckla tillsammans med våra lokala samarbetspartners.  

- Vi vill använda den kinesiska marknaden för att lansera ett flertal nya och innovativa 

funktionella produkter under året som vi vet efterfrågas, säger Tyrone vidare. Det är ett otroligt 

spännande land och vi tror att etableringen där kommer att hjälpa till att positionera LOHILO 

på den asiatiska marknaden. 

För ytterligare information kontakta:  

Tyrone Andersson, vd, +46 70 75 10 340  

tyrone.andersson@lohilofoods.com 

LOHILO startar upp försäljning i Kina via e-handelsplattformen Taobao.   

 

Från den 19:e februari 2021 kommer kinesiska konsumenter kunna köpa LOHILO-

produkter via Taobao.com.  

 

 

 

Om Lohilo Foods AB (publ) 

Lohilo Foods AB (publ), tidigare Alvestaglass AB, som grundades 2008 är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget 

startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget 

även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar 

bl.a. LOHILO, Alvestaglass, Nick’s och Häagen-Dasz. 

Nylandavägen 2, 352 50 Växjö. | Tel: 0470-72 91 78 | lohilofoods.com | info@lohilofoods.com 

”Aktien handlas sedan 2020-10-26 på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under beteckningen LOHILO. Bolag vars aktier är 

upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market måste ha en Certified Adviser. För LOHILO Foods innehar FNCA Sweden AB, som 

nås på info@fnca.se resp 08-52800399, uppdraget som Certified Adviser.” 
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