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IDUN Minerals växlar upp sin satsning på den 
kinesiska marknaden genom nytt samarbetsavtal 
med Aventura
IDUN Minerals och Aventura har inlett ett samarbete för att förstärka och utveckla IDUN:s 
cross-border försäljning av skönhetsprodukter på den starkt växande kinesiska marknaden. 
Samarbetet bygger på ett “Market Partnership” där Aventura blir IDUN:s strategiska och 
operationella partner med fullt ansvar för e-handel och varumärkesbyggande.

IDUN Minerals är ett väletablerat svenskt skönhetsmärke grundat 2011 vars produkter är baserade 
på högrenade mineraler. IDUN har varit tillgänglig på den kinesiska cross-border marknaden sedan 
några år tillbaka och konsumentintresset har varit stort.

”Kina är en nyckelmarknad för IDUN. Detta blir en av våra större exportsatsningar och vi ser fram 
emot att jobba nära Aventura för att nå våra ambitiösa mål” berättar Caroline Thunstedt, COO på 
IDUN Minerals.

Samarbetet bygger på “Market Partnership” där Aventura blir IDUN:s exklusiva partner för cross-
border onlineförsäljning med en intäktsdelningsmodell. Planen är att stegvis expandera IDUN’s 
försäljningskanaler på den kinesiska marknaden.

Skönhetsprodukter är en av de snabbast växande produktkategorierna på den kinesiska e-
handelsmarknaden, där kategorin hudvård ökade med 71% jämfört med föregående år, enligt det 
amerikanska marknadsundersökninsbolaget NDP.

”Skönhetssegmentet är strategiskt viktigt för oss då det växer explosionsartat i Kina, framförallt inom 
e-handel. IDUN har en unik position och vi tror att Kina inom kort kommer stå för en betydande del av 
IDUN:s totala försäljning” avslutar Gustav Åström, VD på Aventura.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 |  gustav.astrom@aventura.group

Om Aventura
Aventura Group AB (publ) är en Kina-fokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator. Aventura 
erbjuder helhetslösningar för att starta, leda och hjälpa företag att växa i Kina, med kompetens inom 
marknadsföring, försäljning, e-handel och logistik. Sedan starten år 2011 har bolaget arbetat med ett 
brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura Group AB 
är listat på Nasdaq First Growth Market i Stockholm och har sitt säte i Shanghai, med ytterligare 
kontor i Hong Kong och Stockholm. För mer information besök .www.aventura.group

Om IDUN Minerals
IDUN Minerals är ett svenskt skönhetsmärke med produkter baserade på enbart rena ingredienser, 
högrenade mineraler och är utvecklade av forskare och hudexperter för personer med känslig hy. 

http://www.aventura.group/
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IDUN Minerals tillåter inte djurtester och företaget strävar ständigt efter att utveckla hållbara lösningar 
genom återvinningsbara produkter och lokal produktion. IDUN Minerals har en egen restricted use list 
med ingredienser som är förbjudna i produkterna, för att garantera skonsamt och säkert innehåll. 
IDUN Minerals säljs på 25 marknader runt om i världen.
IDUN Minerals är ett svenskt skönhetsmärke med produkter baserade på enbart rena ingredienser, 
högrenade mineraler och är utvecklade av forskare och hudexperter för personer med känslig hy. 
IDUN Minerals tillåter inte djurtester och företaget strävar ständigt efter att utveckla hållbara lösningar 
genom återvinningsbara produkter och lokal produktion. IDUN Minerals har en egen restricted use list 
med ingredienser som är förbjudna i produkterna, för att garantera skonsamt och säkert innehåll. 
IDUN Minerals säljs på 25 marknader runt om i världen.

Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Aventura
Gustav Åström, VD
gustav.astrom@aventura.group

Aventuras Certified Adviser:
Augment Partners
Johan Biström
john.bistrom@augment.se

Denna information är sådan information som Aventura Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:
s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2021-07-09 11:55 CEST.
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