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Ellen tecknar avtal med Kambodja och har redan fått en order
Ellen AB har via sitt dotterbolag Ellen Asia Ltd slutit avtal om distribution med
Meet Heng Ltd beträffande marknadsföring och försäljning av Ellens probiotiska tampong i
Kambodja. Meet Heng har lagt en första mindre order med leverans innan årsskiftet.
Meet Heng är ett Kambodjansk-Tyskt hälsoföretag med huvudkontor i Phnom Penh,
Kambodja. Kvinnohälsa är ett viktigt område för företaget och täcker terapiområdena
preventivmedel, fertilitet och gynekologi. Meet Heng strävar efter att lansera innovativa
medicinska lösningar på den Kambodjanska marknaden. Distributören har upparbetade
kontakter med apotek och gynekologer i Kambodja genom sin säljkår.
“Meet Hengs produktportfölj fokuserar på produkter som kompletterar medicinska och
terapeutiska behov i Kambodja och som tillför ett mervärde för läkare och patienter ”
säger Frank Mauderer, Direktör på Meet Heng.
“Vi är mycket glada över möjligheten att göra “ellen® probiotisk tampong tillgänglig för
kvinnorna i Kambodja. Med vår erfarenhet inom kvinnohälsa förstår vi de symptom som
associeras med olika intimbesvär, såsom bland annat bakteriell vaginos, där det idag finns få
existerande probiotiska produkter. Vi är övertygade om att konsumenterna kommer
uppskatta produkten” säger Vicheth Heng, Verkställande Direktör på Meet Heng i Kambodja.
”Ellen ser fram emot samarbetet med Meet Heng, ett företag med stor kunskap inom
intimområdet och produkter som riktar sig mot gynekologer och apotek. De har
specialiserad personal för marknadsbearbetning och vår bedömning är att ellen® probiotisk
tampong passar väl in i deras sortiment. Vi är mycket nöjda med att ha påbörjat vår
försäljning i Asien med en mycket professionell distributör som har en gedigen erfarenhet
och en stark ställning i Kambodja och vi ser framemot att de efter denna lansering även tar
sig an Ellens övriga sortiment” säger Carina Persson, VD hos Ellen AB.
För ytterligare information:
Carina Persson, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost cp@ellenab.com
Om Ellen
Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors
intimhälsa. Många kvinnor upplever bakteriell obalans någon eller flera gånger i livet och alltfler accepterar inte
torrhet och odör i underlivet. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen®
som innehåller Lacto Naturel ® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen ® Probiotisk Utvärtes
Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel ® (LN®). Krämen innehåller också naturligt fett som ger en
skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I
produktsortimentet finns också ett självdiagnosticerande pH-test, en intim foam och en intim deo. Foamen och
deon är båda baserade på ekologiska råvaror med Salvia som aktiv substans. Produkterna säljs genom ett globalt
nätverk av distributörer. Ellen är noterat på First North (Ticker: ELN). Remium Nordic AB är bolagets Certified
Adviser. För ytterligare information: www.ellenab.com

