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Norse Impact AB (publ): Ingår exklusivavtal med 
Shenzhen SKE Technology 

 

Norse Impact meddelar att man har ingått ett exklusivt avtal med Shenzhen SKE 
Technology, en av marknadens ledande tillverkare och leverantörer av engångsvape. 

Avtalet ger Norse Impact distributionsrättigheter i Skandinavien för två bästsäljande 
engångsartiklar, Crystal Bar och Strip Bar. Avtalet omfattar även alla framtida 
uppgraderingar av de båda produkterna. 

 

Jinghan Zhang, co-founder av Shenzhen SKE Technology kommenterar avtalet; 

- Norse Impact är den mest etablerade och erkända handelspartnern för SKE 
Crystal. Deras affärsetik och professionalism är en tillgång vi inte kunde 
ignorera och det var de främsta skälen till att vi valde att arbeta med dem. SKE 
Crystal Bar engångsvape-enhet är den första engångsapparaten någonsin som 
har en ”Mesh coile”, vilken ger den ultimata smaken och tillfredsställelsen 
jämfört med andra produkter. Vårt företag har arbetat outtröttligt med 
forskning och utveckling av en elegant och unik design som nu är en ikon i 
branschen. 

 

Marius Arnesen, VD i Norse Impact kommenterar; 

- Det här är ett betydande avtal för oss, vilket bidrar till att befästa vår position i 
Skandinavien, inom rätt produktkategorier för den kommande tiden. Det här är 
ytterligare ett steg i rätt riktning för företaget och det kommer att göra oss 
bättre positionerade att ta marknadsandelar inom såväl B2B som detaljhandel 
framöver. 

 

Sedan tidigare har bolaget 13 befintliga exklusivsavtal. I och med det nu tecknade 
avtalet med Shenzhen SKE Technology stärks bolagets position i Skandinavien 
ytterligare. 

 
Norse Impact: Snabbast växande 
Norse Impact är Nordens snabbast växande koncern inom non - smoke segmentet. 
Detta segment utgörs av lagliga nikotinprodukter som ersättning för den mycket 
skadliga röktobaken. Bolagets löpande verksamhet finns främst i hela Norden, men 
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även i Storbritannien. Företaget är särskilt starkt positionerat inom områdena 
elektroniska cigaretter och snus, inklusive e - juice, med tretton exklusivitetsavtal 
med väletablerade rökfria produkter. Norse Impact har nu tjugosex fysiska butiker, 
tolv egna nätbutiker. 

E-cigarett / vape -marknaden, som fortfarande är i ett tidigt skede, hade en 
omsättning i Europa om 8,3 miljarder USD under 2020, och förväntas öka med 11 
procent under 2021. Snus hade en global omsättning under 2020 om 2,6 miljarder 
dollar. Marknaden indikerar stark fortsatt tillväxt. Europa är den största marknaden 
och står för 40 procent av den globala omsättningen. Sverige och Norge är de två 
största marknaderna i Europa. Bolaget har ett starkt tillväxtfokus, baserat på organisk 
tillväxt och solida strategiska förvärv, såväl i Norden som i övriga Europa. Viktiga 
poäng här är starka synergier, marknadsandelsförvärv och sund finansiell 
verksamhet. 

 
För ytterligare information kontakta  
Marius Arnesen, VD. Telefon: +47 938 00 894, e-post: ma@norseimpact.se 
 

 

Norse Impact AB, c/o Moodeko Consulting, Att. Tina Hjemli, Vattugatan 3, 78433 Borlänge 
www.norseimpact.se 
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