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SÖDER SPORTFISKE LANSERAR LOKALT I FINLAND OCH 
NEDERLÄNDERNA
Sedan drygt två år tillbaka säljer Söder Sportfiske internationellt via varumärket 
sportfishtackle.com och sedan drygt ett år även lokalt i Tyskland via sportfishtackle.de. 
Idag tillkännages lanseringen av sportfishtackle.fi och sportfishtackle.nl.

”Vår lansering av sportfishtackle.de för drygt ett år sedan har visat fina resultat där Tyskland idag 
är över 3 gånger större än näst största land. Vi följer nu upp detta med lansering i Finland och 
Nederländerna och utvärderar löpande ytterligare lokala marknader av intresse. De båda 
länderna har fiskekulturer där Söders erbjudande och sortiment stämmer särskilt väl överrens 
för att uppfylla kundernas önskemål och krav. Strategin bygger på att i fas ett fokusera på att 
kostnadseffektivt plocka lågt hängande frukter i de länder det vi ser största potential i vårt 
erbjudande och sortiment. Parallellt med detta analyserar vi datan vi får in för att ta beslut kring 
eventuella nästa steg” säger Jonas Franzén, tf VD för Söder Sportfiske. 

Per 2022-06-30 omsatte Söder Sportfiske senaste 12 månaderna 208,3 Msek varav 18,8% av 
försäljningen kommer från den internationella affären. 
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Söder Sportfiskes Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Om oss

Söder Sportfiske, organisationsnummer 556656-9447, är ett ledande sportfiskeföretag i Norden 
med en stark etablerad omnikanalplattform med e-handel via domänerna Sportfiskeprylar.se, 
Sportfishtackle.com, Sportfishtackle.de och Fishline.se och fysisk handel via butikerna Söder 
Sportfiske och Fishline. Verksamheterna erbjuder ett brett och genomtänkt sortiment för det 
moderna sportfisket och erbjuder kunder konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser. 
Koncernen äger och saluför produkter under de egna varumärkena Söder Tackle, Söder 
Sportfiske, Eastfield Lures, VATN och Fishline. Söder Sportfiskes aktier handlas på Nasdaq First 
North Growth Market under kortnamnet SODER. Mer information finns på www.sodersportfiske.
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