
Loka Likes är tillbaka - med ditt favoritgodis 
	  	  
Gra$s	  alla	  go*egrisar!	  Nu	  släpper	  Loka	  Likes	  tre	  nya	  osannolika	  smaker	  för	  sötsugna;	  
hallon/lakritsskalle,	  rosa	  svampar	  och	  persika.	  Det	  smakar	  som	  godis,	  men	  innehåller	  
varken	  socker	  eller	  sötningsmedel.	  
	  	  
E#	  kolsyrat	  va#en	  som	  smakar	  som	  om	  du	  precis	  stoppat	  in	  en	  näve	  av	  di#	  favoritgodis	  
i	  munnen?	  Det	  låter	  otroligt,	  men	  vi	  vet	  ju	  alla	  vid	  det	  här	  laget	  a#	  vid	  hälsokällan	  i	  
Bergslagen	  är	  allt	  möjligt.	  	  
	  	  
I	  år	  har	  några	  av	  de	  mest	  populära	  godisbitarna	  ge#	  smak	  åt	  sommarens	  törstsläckare:	  
Loka	  Likes	  Candy.	  Det	  innebär	  a#	  va#net	  smakar	  rosa	  svampar,	  persika	  och	  	  
hallon/lakritsskalle.	  
	  	  
Loka	  har	  samarbetat	  med	  BUBS	  Godis,	  e#	  svenskt	  godisföretag	  som	  Jllverkar	  den	  
populära	  Hallon/Lakritsskallen:	  
	  	  
-‐	  Samarbetet	  med	  Loka	  Likes	  Candy	  känns	  otroligt	  spännande.	  Hallon/lakritsskallen	  är	  
en	  av	  de	  mest	  sålda	  godisbitarna	  och	  dessutom	  en	  av	  dem	  som	  har	  flest	  följare	  på	  
Facebook,	  så	  det	  ska	  bli	  intressant	  a#	  se	  reakJonen	  hos	  ”skallens”	  alla	  fans,	  säger	  
Henrik	  Elfwing,	  vd	  på	  BUBS	  Godis.	  
	  	  
Stefan	  Santos,	  marknadschef	  på	  Loka:	  

-‐	  Välkommen	  Jll	  upp-‐och-‐ner-‐vända	  världen!	  Våra	  innovaJva	  smaker	  har	  blivit	  enormt	  
populära	  de	  senaste	  åren.	  Men	  i	  år	  känns	  det	  som	  a#	  vi	  verkligen	  tar	  ut	  svängarna	  med	  
va#en	  som	  smakar	  godis,	  utan	  a#	  innehålla	  socker	  eller	  sötningsmedel.	  
	  	  
Loka	  Likes	  Candy	  lanseras	  i	  servicehandeln	  v.	  21	  och	  i	  dagligvaruhandeln	  v.	  23.	  Cirkapris	  
i	  dagligvaruhandeln	  kommer	  a#	  vara	  10	  kr	  för	  50 cl	  samt	  11	  kr	  för	  150 cl	  och	  i	  
servicehandeln	  ca	  18	  kr	  för	  50 cl	  och	  24	  kr	  för	  150	  cl.	  Loka	  Likes	  Candy	  ingår	  i	  Lokas	  
sorJment	  under	  en	  begränsad	  period.	  
	  	  
Om	  Loka	  
Loka,	  som	  är	  marknadsledare	  på	  smaksa#	  va#en,	  kommer	  från	  hälsokällan	  i	  Bergslagen.	  
Människor	  har	  vallfärdat	  Jll	  hälsokällan	  i	  flera	  århundraden	  för	  a#	  dricka	  av	  det	  
mytomspunna	  va#net.	  Innan	  va#net	  tappas	  på	  flaska,	  kolsyras	  det	  lä#	  och	  salter	  
Jllsä#s	  för	  a#	  uppnå	  e#	  önskat	  mineralinnehåll.	  Loka	  innehåller	  varken	  socker,	  
sötningsmedel	  eller	  kalorier.	  

Pressbilder:	  bit.ly/lokalikescandy	  
För	  mer	  informaJon,	  vänligen	  kontakta:	   

Stefan	  Santos,	  marknadschef	  Loka,	  	  
0761-‐16	  79	  50,	  stefan.santos@spendrups.se	  
Annika	  Molander,	  kommunikaJonsdirektör,	  	  
0733-‐55	  06	  16,	  annika.molander@spendrups.se	  
Henrik	  Elfwing,	  VD/Managing	  Director	  BUBS	  Godis	  AB,	  	    
0706-‐42	  88	  84,	  henrik@bubs.se	  
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