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TicToc Ventures går live med sin första kollektion i 
samarbete med Larsson & Jennings
Aventura Group:s influencerbolag TicToc Ventures ingick ett licensavtal med klock- och 
smyckesvarumärket Larsson & Jennings i september förra året. Avtalet som ger TicToc 
Ventures exklusiv rätt till varumärket på den kinesiska marknaden har nu – efter mindre än 
fyra månader - resulterat i att TicToc Ventures lanserat sin egna kollektion som designats och 
tillverkats in-house i samarbete med den kinesiska influencern Angelene Sun.

Det officiella datumet när smyckeskollektionen lanserades var 29 december, men den föregicks av en 
smygpremiär några dagar innan för att skapa ett intresse bland presumtiva köpare. För de 
kommande veckorna och månaderna finns det en tydlig plan på hur TicToc Ventures kommer skal 
upp närvaron på social media, genomföranden av livestream shopping, samt försäljning i en egen 
pop-up store i centrala Shanghai. 

“Social commerce är en stark trend just nu så det känns bra att vi lanserar TicToc Ventures första 
kollektion enligt plan, på endast 3,5 månader från det när vi ingick vårt avtal med Larsson & Jennings 
och influencern Angelene Sun. Lanseringen är också ett bevis på att vi kan göra alla aktiviteter från 
ax till limpa för influencern in-house - allt från produktdesign, produktion, omnikanalsförsäljning, 
kvalitetskontroll till kundtjänst, berättar Johan Aledal, CCO på Aventura Group. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group 
Emil Ponnert, Director, IR & Corporate Development | +46 70 3102715 | emil.ponnert@aventura.
group

Om Aventura Group 
Aventura Group är en digital varumärkes- och e-handelsgrupp fokuserad på den kinesiska 
konsumentmarknaden. Aventura Group utvecklar och investerar i varumärken med god potential i 
Kina och plattformar för att skala varumärken på marknaden. Nuvarande portfölj inkluderar 
dotterbolagen Aventura, TicToc Ventures, Aurora Beauty och Headway B2B. 
Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige. Med över 100 anställda 
har bolaget sitt säte i Stockholm, och kontor i Shanghai och Hong Kong. För mer information besök 
www.aventura.group. 
Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post:  är bolagets Certified Adviser. info@augment.se
 

 Om TicToc Ventures
TicToc Ventures är en plattform för influencers att lansera och skala sina egna varumärken i Kina. 
Bolagets mål är att möjliggöra den fulla marknadspotentialen för influencers på den kinesiska 
marknaden genom att lansera varumärken i partnerskap med TicTic Ventures. TicToc Ventures är ett 
majoritetsägt dotterbolag till Aventura Group AB som är listat på Nasdaq First North Growth Market i 
Sverige med säte i Stockholm och kontor i Shanghai och Hong Kong. För mer information besök 
www.tictoc.ventures 
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