
	  
Loka	  Crush	  Jordgubb	  	  	  
–	  ny	  smak	  med	  sommarens	  bästa	  bär	  
	  	  
	  	  
Är	  du	  en	  av	  dem	  som	  fick	  en	  crush	  på	  Loka	  Crush	  när	  de	  första	  smakerna	  lanserades	  för	  
ett	  år	  sedan?	  Grattis	  i	  så	  fall,	  för	  nu	  kommer	  en	  ny	  smak	  med	  sommarens	  absoluta	  
favoritbär	  –	  jordgubb.	  	  
	  	  
Loka	  Crush	  Jordgubb	  är	  en	  kolsyrad	  fruktdryck	  som	  bara	  innehåller	  naturliga	  
ingredienser.	  Den	  nya	  smaken	  jordgubb	  är	  fräsch	  och	  frisk	  och	  en	  perfekt	  törstsläckare	  
till	  sommaren.	  	  
	  	  
Loka	  Crush	  lanserades	  för	  ett	  år	  sedan	  med	  målet	  att	  erbjuda	  en	  ny	  typ	  av	  dryck	  för	  de	  
som	  vill	  unna	  sig	  något	  extra	  som	  både	  är	  gott	  och	  naturligt.	  	  	  
	  	  
–	  Loka	  Crush	  har	  under	  året	  som	  gått	  blivit	  en	  succé.	  Att	  kunna	  introducera	  en	  ny	  smak	  
lagom	  till	  sommaren	  känns	  därför	  helt	  rätt.	  Vi	  valde	  jordgubb	  som	  den	  fjärde	  smaken	  i	  
Loka	  Crush-‐familjen	  eftersom	  det	  är	  en	  klassisk	  sommarsmak	  som	  många	  älskar,	  säger	  
Stefan	  Santos,	  marknadschef	  för	  Loka	  på	  Spendrups	  Bryggeri.	  
	  	  
Loka	  Crush	  finns	  till	  försäljning	  från	  och	  med	  vecka	  15	  i	  servicehandeln,	  med	  cirkapriset	  
20	  kr	  (50	  cl	  pet).	  Och	  från	  vecka	  16	  i	  dagligvaruhandeln	  med	  rekommenderat	  cirkapris	  
12,90	  kr	  (50	  cl	  pet)	  respektive	  15,90	  kr	  (140	  pet).	  Ett	  praktiskt	  multipack	  med	  6	  x	  33	  cl	  pet	  
lanseras	  också	  i	  dagligvaruhandeln	  med	  rekommenderat	  cirkapris	  39,90	  kr.	  	  	  
	  	  
Fakta	  om	  Loka	  Crush:	  
	  
• Innehåller	  vatten	  från	  hälsokällan	  i	  Bergslagen,	  fruktjuice,	  	  

sötma	  från	  frukt	  och	  naturliga	  aromer.	  
• Inga	  konserveringsmedel,	  färgämnen	  eller	  

sötningsmedel.	  
• 70	  %	  mindre	  socker	  jämfört	  med	  läsk*.	  
• Loka	  Crush	  finns	  sedan	  tidigare	  med	  

smakerna	  hallon,	  citron	  och	  päron.	  
	  	  
*Kalorijämförelsen	  avser	  ett	  snitt	  för	  läsk	  
	  
Pressbilder:	  http://www.bit.ly/lokacrush	  
	  
För	  mer	  information,	  vänligen	  kontakta:	  	  
Stefan	  Santos,	  marknadschef,	  	  
076	  -‐116	  79	  50,	  stefan.santos@spendrups.se	  
Annika	  Molander,	  kommunikationsdirektör,	  	  
073-‐355	  06	  16,	  annika.molander@spendrups.se	  


