
Årets gin, Skånska Spritfabrikens G-gin Classic tillsammans med G-gin Rosé som vann dubbelguld och Gin Gold.
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Kvinnorna utsåg
Skånska Spritfabrikens
G-gin Classic till Årets
Gin
Skånska Spritfabrikens G-Gin Classic och utsågs nyligen till Årets Gin och
vann dubbelguld under Women’s Wine and Spirits Awards (WWSA) 2018.
Även systerginen G-Gin Rosé vann dubbelguld.



Tävlingen som enbart döms av kvinnor ägde rum på Royal Yacht Club i
London. 100 av de mest inflytelserika kvinnliga inköparna av vin och sprit
deltog som domare och över 1 000 prover från 38 länder runt om i världen
bedömdes. Bland dessa återfanns flera välkända varumärken som Domaine
Chandon, Macallan, Wakefield/Taylors, Zonte’s Footsteps, Viña del Pedregal
och Graham Norton’s Own.

Enligt WWSA står kvinnliga konsumenter står för 80 % av alla vin- och
spritinköp. De är en därför en mycket viktig målgrupp för producenter
ochåterförsäljare av vin och sprit.

“Budskapet är tydligt: cherchez la femme, vänd dig till kvinnorna, om du vill
sälja vin och sprit” Robert Beynat, f d VD för Vinexpo.

‘Vi är otroligt glada att det gick så bra för våra produkter under WWSA 2018.
Det betyder mycket för vår försäljning, våra fantastiska medarbetare och
återförsäljare, säger Kim Paulin, VD för Skånska spritfabriken. 

Skånska Spritfabriken hade redan innan denna utmärkelse utökat sina
samarbeten internationellt till Japan, Hong-Kong, Holland, Danmark och
Norge. Nu hoppas de på att även ta sig in i Storbritannien. Företaget som
växer snabbt kommer också att gå ut med en riktad nyemission inom kort.

Skånska Spritfabriken är ett mindre destilleri i hjärtat av Skåne. 

Vår målsättning är att utveckla och producera
alkoholhaltiga smaksensationer med lokala råvaror och beprövade
framställningsmetoder. 

Idag tillverkar vi

• Gin
• Alkoholfri Gin & Tonic
• Whisky
• Svensk calvados
• Pommeau
• Glögg
• Tonic Water

Istället för att satsa på dyra flaskor och etiketter har vi valt att börja med
innehållet.  

Dryckerna är idag både internationellt och nationellt prisbelönta

”Vi har provat ett flertal olika framställningsmetoder och råvaror för att
komma fram till de recept vi idag använder”.



”Vi vill stå för renhet, friskhet, enkelhet och etik”

www.spritfabriken.com 


