I Wessanens portfölj hittar vi ekologiska och hållbara varumärken som Tartex, Whole Earth och Clipper.
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Produkter som smakar gott och gör gott
tar plats i Sveriges hem!
Wessanen grundades redan år 1765 som ett litet familjeföretag i Amsterdam.
På den tiden handlade företaget med olika slags fröer, framförallt
kanariefröer då det var populärt bland holländare att ha en kanariefågel
hemma. Mycket har hänt sedan dess och sedan 2015 är Wessanen helt
inriktat på hälsosam och hållbar mat.
Sedan 2019 är företaget B-corp certifierat vilket visar på deras engagemang
och arbete för en hållbar värld. I portföljen som Movement kommer att

distribuera ingår starka varumärken som Tartex, Clipper och Whole Earth.
Tartex har funnits i över 70 år och är helt rätt i tiden med sina ekologiska och
veganska grönsakspastejer. De finns i tre olika smaker: Classic, Örter och
Vitlök & Örter. Clipper är ekologiska och Fairtrademärkta teer, där allt är väl
genomtänkt; tepåsen är oblekt och plastfri, till och med tepåsens snöre är
ekologiskt. Whole Earths ekologiska läsk tillverkas av naturliga ingredienser
som fruktjuice, är sötad med agavesirap och finns i många uppfriskande
smaker.
Samarbetet med Movement är ett helhetsuppdrag och innefattar allt från
distribution, marknadsföring till säljkårsbearbetning på den svenska
marknaden. Med specialiserade säljkårer kommer Wessanens varumärken att
få bästa plats i butikerna och nå ut till fler konsumenter runt om i Sverige.
René Harmsen, Marketing Manager International Markets på Wessanen säger
”Vi är väldigt glada över att börja samarbeta med Movement i Sverige - jag tvivlar
inte på att vårt partnerskap kommer att bli framgångsrikt inte bara genom de
många värden vi delar utan också genom Movements expertis för att få rätt
varumärken in till svenska hem”.
Jennifer Friman, VD Movement ser fram emot samarbetet: ”Jag är otroligt glad
att vi startar upp ett nytt samarbete i kategorin ”hälsosam mat”. Produkter som
smakar gott – och gör gott. Wessanen har flera fina varumärken inte minst
Tartex, en vegansk pastej som är fantastiskt god att ha på smörgås, riskaka eller
kex. Piffa till det med något grönt, så har du sedan en riktigt snygg servering.
Whole Earth är ett annat av Wessanens varumärken – en ekologisk läsk i flera lite
annorlunda smaker som tranbär och fläder, sötad med agavesirap. Personligen är
jag även väldigt förtjust i Clipper te, jag är själv en tedrickare av stora mått – och
när jag smakade dessa påsteer fick jag en helt ny smakupplevelse. Kvaliteten
känns, smaken är ordentlig och förpackningarna är dessutom snygga att ha
framme. Fairtrade och ekologiskt rakt igenom. Produkter som smakar gott och gör
gott – kan det bli bättre? Det skall bli oroligt roligt att få vara med och
säkerställa att dessa produkter når ännu fler konsumenter framöver!”.
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Vår vision är att vara det bästa säljbolaget och distributörsbolaget i Sverige.
Med oss får du bred kompetens, högt engagemang och stark affärsmässighet.
Vi arbetar transparent, proaktivt och nära våra samarbetspartners för att
skapa försäljning ut ur butik. Tillsammans är vi över 100 medarbetare som
skapar värde för dina varumärken – varje dag!

