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Norse Impact AB (publ): Exklusivt huvuddistributörsavtal och
engångsvape med NORSE E-juice
Norse Impact är stolta över att kunna informera om att företaget har tecknat ett exklusivt
huvuddistributörsavtal med Riot Labs.
-

Riot Labs är en av de största aktörerna i den globala vapeindustrin. Detta avtal är en tydlig
signal om att den position Norse Impact har uppnått i Norden är unik, säger vd Marius
Arnesen.

Riot Labs har distribution i över 80 länder över hela världen.
-

Vi är glada över att utse Norse Impact till vår exklusiva huvuddistributör för alla våra
produkter i Skandinavien. Som varumärke är vårt uppdrag att ändra status quo för att sluta
röka för att hjälpa människor att göra en livsförändrande byte från cigaretter till e-cigaretter.
Vi är väldigt exalterade över detta partnerskap och ser fram emot vad det har i beredskap för
oss, säger Matt Cranns försäljningsdirektör Riot Labs.

Engångsbruk med NORSE E-juice
Norse Impact kommer med detta avtal nu även att sälja engångsvapes som ingår i NORSE E-juice.
En engångsvape är en liten, icke-laddningsbar enhet som är förladdad och redan fylld med e-vätska.
Skillnaden mellan en engångsvape och en uppladdningsbar mod är att du inte laddar eller fyller på
engångsvapes, och det finns inget behov av att köpa och byta ut dina spolar.
Riot Bar som är hårdvaran är en global storsäljare.
-

Riot Bar är starten på vår rökavvänjningsresa, och det är den mest hållbara e-cigaretten för
engångsbruk på marknaden. Den är tillverkad av bioplast, är helt återvinningsbar och är PAS
2060-certifierad kolnegativ och drivs med fullt kompatibel brittisk e-vätska. Med det nordiska
varumärket bakom denna produkt i Skandinavien kommer det säkerligen att bli en framgång
för att hjälpa människor att byta, säger Crann.

Avtalet bedöms av Norse Impact bli en gamechanger eftersom det kommer att öppna för försäljning
av Bolagets egna engångsprodukter i Skandinavien.
-

Som vi sett på sistone i Sverige exploderar efterfrågan på engångsprodukter. Vi är nu i den
positionen där vi kan erbjuda de bästa produkterna och den mest professionella assistansen
på marknaden till alla återförsäljare som kommer att lägga till vape i sin produktportfölj,
säger Arnesen.

Vinnande laget
Riot Labs Ltd är en branschledande brittisk tillverkare av e-juice. År 2019 var de vinnarna av "Årets
mest innovativa produkt" på White Label Expos. Riot Labs har skapat prisbelönta smaker som är
mycket välkända över hela världen. Alla smakerna har noggrant formulerats från den molekylära
nivån "In house", av högutbildade smakspecialister, vilket har varit nyckeln till företagets framgång.
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Norse Impact: Snabbast växande
Norse Impact är Nordens snabbast växande koncern inom rökfritt segment. Detta segmentet består av
lagliga nikotinprodukter som ersättning för den mycket skadliga rökningstobakken. Norse Impact är
redan ett ledande företag inom skademinskningssegmentet.
Företaget är särskilt starkt positionerat inom områdena snus och elektroniska cigaretter, inklusive ejuice, med elva exklusiva avtal med väletablerade rökfria produkter.
Norse Impact har nu tjugofem fysiska butiker, tolv egna nätbutiker (nordamp.no, maxsnus.no,
friskedrag.no, norsevape.co.uk, norseeliquid.com och elektroniske-sigaretter.no, cigge. se, cigge. com,
fi.cigge.com, elekcig.com, elekcig.se, elekcig.dk, cigge.no och nettdamp.no)
E-cigarett/vape-marknaden, som fortfarande är i ett tidigt skede, hade en omsättning i Europa på 8,3
miljarder USD år 2020 och förväntas öka med 11% 2021. Snus omsatte 2020 en global omsättning på
2,6 miljarder dollar. Marknaden indikerar stark fortsatt tillväxt. Europa är den största marknaden och
står för 40 % av den globala försäljningen.
Bolaget har ett starkt tillväxtfokus, baserat på organisk tillväxt och solida strategiska förvärv, både i
Norden och övriga Europa. Viktiga punkter här är starka synergier, marknadsandelsförvärv och sund
finansiell verksamhet.
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