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Försäljning, 2017 – 2019
Genomsnittlig omsättning under perioden 2017 - 2019 är 18,3 MSEK

+20%
+15%

Starkt avslut 2:a halvåret 2019 med en 

tillväxt på +26% gjorde att vi landade 2019 

på +15%



Året i siffror

 

Översikt (KSEK)    2019 2018 2017 2016 2015 

Intäkter  21 313 18 776 15 811 19 075 20 117 
Nettoomsättning  21 168 18 430 15 383 18 468 18 733 
Resultat före skatt  -6 957 -10 806 -8 746 -5 989 -3 742 
EBITDA  -6 937 -7 317 -6 970 -5 211 -2 121 
Balansomslutning  12 194 19 499 15 661 15 134 16 516 
Soliditet  66% 77% 71% 34% 68% 
Bruttomarginal, %  47 47 36 39 38 
Kassaflöde  -6 820 6 158 4 037 -1 450 278 
Medeltalet anställda  7 7 5 6 5 



Försäljning per marknad 
Januari – December 2019 jmf med 2018
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Försäljning per marknad 2019

Frankrike Tyskland Norden Övriga Marknader

-6%

+7%

SE +165%

** + 35%

+15% försäljningstillväxt, 

2019 jämfört med 2018

Sverige driver en fin 

tillväxt! Tapp på de 

övriga nordiska 

marknaderna.

** Ryssland NY marknad 7% av totala omsättningen, Ungern +74%, Österrike +36%, Spanien +14%



Försäljningsmix Ellens produktportfölj
Januari – December 2019 jmf med 2018
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Övriga produkter

Potential!

+/- 0%

+45%

+77%

+15% försäljningstillväxt, 

2019 jämfört med 2018



• Ellens produktportfölj blev godkänd för försäljning i Ryssland, 

CIS-länderna via distributören Esquire Holding AG och en 

första testorder erhölls om 21 000 EURO.

• Ellen överlät sina aktier i dotterbolaget Ellen Asia Ltd till 

Foundation Asia pacific Ltd. Därmed är vårt tidigare 

engagemang i Asien avslutat.

• Ellen genomförde sitt största event hittills i Sverige, ett 

samarbete med Isabella Löwengrip och Barnmorskegruppen 

Öresund.

• Ellen erhöll en påfyllnadsorder till marknadstestet i Ryssland 

via distributören Esquire Holding AG om 21 000 EURO.

Viktiga händelser 

1:a halvåret 2019



• 1 juli tillträdde Charlotta Nilsson som Ellens nya VD. 

• Åhléns : En helt ny affär som innebär listning av Ellens 

sortiment i Åhléns 58 butiker. Utrullning i butik i oktober 2019 

och finns även tillgängligt på Åhléns e-handel.

• Apoteket AB – Sveriges största apotekskedja: Utökad 

distribution av Ellens probiotiska sortiment i de fysiska butikerna. 

Utrullat i oktober 2019.

• En tredje påfyllnadsorder levererades till Ryssland i oktober 

2019.

Viktiga händelser 

2:a halvåret 2019



• Ellens Intimvårdsskola – lanserades i slutet av november i 

Sverige. En helt ny marknadssatsning där Ellen kommer 

lyfta ämnet intimhälsa på agendan.

• Översyn och uppdatering av Ellens marknadsstrategi och 

marknadsplan.

• Flertalet möten och fortsatt pågående diskussioner med 

ambition att skapa ytterligare distribution framåt.

Viktiga händelser 

2:a halvåret 2019



Viktiga händelser 

efter periodens 

slut

• I januari inleder Ellen ett nytt och utvidgat samarbete med 

en partner som är expert på att driva aktivering och 

marknadsföring i de sociala medierna Facebook samt 

Instagram.

• Apotek Hjärtat – Sveriges största privata apotekskedja: 

Distribution i de fysiska apoteken med Ellens tamponger 

och intimkrämen. Rullades ut nu i maj 2020. En av två 

kategoripartners inom intimkategorin.

• Den nya medicintekniska förordningen MDR 2017/745 som 

trädde i kraft 26 maj 2017 och skulle tillämpas senast 26:e 

maj 2020 är framflyttad ett år, fram till 26:e maj 2021. 

Ellen erhöll en förlängning av sitt 

CE-certifikat i maj.



• Ellens Intimvårdsskola – lanserades nu i juni även i Tyskland. 

• Uppgraderade produktfördelar för Ellens Intimate Cleansing

Foam, Intimate Deo och After Shave & Wax Gel – En vegansk

intimvårdsserie

Viktiga händelser 

efter periodens 

slut
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Första kvartalet 2020 jmf med 2019

• Ellen levererar en stark 

försäljningstillväxt om +36 procent för 

första kvartalet 2020. Marginellt förbättrat 

resultat.

• Det som driver Ellens positiva 

försäljningsutveckling är framförallt 

Frankrike, Tjeckien samt Österrike. Även 

Tyskland visar på en fin löpande 

försäljningstillväxt för årets första 

månader.

• Nya affärer och ny distribution 

implementerades under andra halvåret 

2019 på den svenska marknaden. Under 

andra kvartalet 2020 så kommer 

distributionen öka ytterligare på den 

svenska apoteksmarknaden då Ellen 

kommer implementeras i fler fysiska 

apotek från maj.

+36%



Effekt av corona / covid-19

• Svårt att i dagsläget säga ifall att detta kommer ge effekt på Ellens totala försäljning för året.

• Team Ellen moniterar detta löpande.
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Affärsidé och Vision



Ellens produktportfölj 
Ett unikt sortiment som gör skillnad

2018 2014 2013 2016 20162002

Naturliga och högkvalitativa 

egenvårdsprodukter för 

kvinnors intimhälsa.

Uppgraderade produktfördelar 

för vår Intimate Care-serie :

En vegansk och dermatologiskt 

testad intimvårdsserie som 

erbjuder milda produkter 

anpassade för intimområdet. 

Tre enkla, skonsamma steg för en 

god intimhälsa i en modern livsstil.



Våra kunder

En bred målgrupp 

med stor potential

• Från tidiga tonår till kvinnor och män 80+ som anser att 

intimhälsan är mycket viktig för välbefinnande

• Kvinnor med obalans i vaginan.

• Kvinnor med allmänt torra och sköra slemhinnor.

• Kvinnor och män som har underlivsbesvär och är måna 

om sin intimhälsa.

• Kvinnor och män som tycker det är extra viktigt 

att ha bra intimvårdsprodukter nära till hands för 

alla situationer.

Våra produkter är relevanta för alla skeden i livet.

Kännedomen för Ellen ökar stadigt, och vi får höga betyg av de som är bekanta 
med varumärket. 

STOR potential att driva marknadstillväxt.



Intimhälsa 

Ett högaktuellt ämne helt rätt i tiden 

Problem med intimhälsan blir allt vanligare som 

ett resultat av vårt levnadssätt

• Duschar oftare

• Intimrakning

• Tighta kläder

• Sexvanor

• Antibiotikabehandling

• Stress

Nytt konsumentbeteende

• Mer öppen attityd -> ökad medvetenhet!

• Mån om att ta hand om sig

• 6/10 av kvinnorna och 5/10 av männen säger att intimhälsan 

är mycket viktig för deras välbefinnande. 

• 9/10 anser att intimhälsoprodukter bör vara skonsamma och 

pH-balanserande

• Naturliga, skonsamma och oparfymerade produkter 

efterfrågas.

Silvers insiktsstudie om intimhälsa, november 2017

Ellen agerar på en tillväxtmarknad med stor potential



Ellens marknadsstrategi
360 graders aktivering 2020 

www.ellen.se

www.ellen.de

Ellen 
Intimvårdsskol

a

SE + DE

print

Sociala medier
FB & Instagram

LinkedIn

PR / Event

Proffessionen
& relevanta
samarbets-

partners

Aktivering via 
återförsäljare

• Ellen Intimvårdsskola, print, sociala medier, LinkedIn, 

PR/Event, professionen, aktivering via återförsäljare, 

www.ellen.se, www.ellen.de

• Röd tråd -> igenkänning

• Ellens Intimvårdsskola – utbilda & inspirera konsumenten och 

marknaden

• ”Word of Mouth”

• Always On!

• Framåt att planera för : Enhetligt varumärke som håller ihop. 

• Relevanta och intressanta produktlanseringar för framtiden

http://www.ellen.se/
http://www.ellen.de/
http://www.ellen.se/
http://www.ellen.de/


Ellens Intimvårdsskola
Vi vill på riktigt göra skillnad inom området intimhälsa

• Det finns ett stort kunskapsgap inom området 

intimhälsa och en avsaknad av en plattform där du 

kan hitta relevant information i ämnet.

• Vi vill sudda ut tabun och pinsamheter och lyfta ett 

högst naturligt ämne på agendan – vi vill skapa 

debatt och ökad medvetenhet!

• Ett av våra mål är t ex att varje kvinna ska veta 

skillnaden på svamp och bakteriell vaginos och även 

vad du kan förvänta dig när du kliver in i 

övergångsåldern och klimakteriet.

• Ellen kommer bl a berätta om probiotikans fördelar 

och varför det är viktigt att upprätthålla en god pH-

balans i underlivet.

• Vi kommer inspirera till att ”ta hand om din 

intimhälsa” – att göra detta till en daglig rutin.

• Ellens intimvårdsskola finns på www.ellen.se och 

kommer vara en del av vår marknadsföring, men 

också kopplat till samarbeten med våra 

återförsäljare och professionen.

• Nu även lanserad i Tyskland, 

https://www.intimatecareschool.intimgesundheit.info/

http://www.ellen.se/
https://www.intimatecareschool.intimgesundheit.info/


Ellens Intimvårdsskola Sverige
https://www.ellen.se/intimvardsskolan/

• Relevanta guider : Intimvårdsguiden, Nybörjarguiden, 

Mensvärksguiden, Självvårdsguiden samt Klimakterieguiden

• Relevant innehåll som både inspirerar och bygger kunskap

• Positiv respons från marknaden

• Kommer successivt att växa gällande innehåll

• Kommer vävas in i Ellens övriga marknadsföring

• Kommer vävas in i samarbeten med våra återförsäljare 

https://www.ellen.se/intimvardsskolan/


Ellens Intimvårdsskola Tyskland
https://www.intimatecareschool.intimgesundheit.info/



Medverkan i en av Sveriges största content

marketingkampanjer om kvinnohälsa

Start i december 2019 och har pågått i 

många olika forum under hela våren 

2020 samt ligger fortsatt kvar som en 

contentartikel på www.folkhalsa.se

http://www.folkhalsa.se/


Artikel i Svenska Dagbladets tematidning samt 

på www.folkhalsasverige.se

Artikel som publicerades 30:e december 2019 i Svenska Dagbladets Tematidning ”Kvinnokroppen” 

Finns även publicerad på nedan länk;

https://www.folkhalsasverige.se/kvinnors-halsa/att-vaga-prata-om-underlivshalsa-bor-vara-sjalvklart/

http://www.folkhalsasverige.se/
https://www.folkhalsasverige.se/kvinnors-halsa/att-vaga-prata-om-underlivshalsa-bor-vara-sjalvklart/


Ny stark satsning i de sociala medierna
• Aktivering minst 3 ggr i veckan på Instagram, 

Instastory samt FB

• Annonsering och redaktionellt

• Informera marknaden och konsumenten om Ellen 

och Ellens produktportfölj

• Vi kommer lyfta det viktiga ämnet intimhälsa 

• Vi vill skapa debatt

• Vi vill skapa engagemang

• Vi vill utbilda 

• Vi vill sudda ut tabun

• Vi vill göra skillnad

• Följ med oss på instagram @ellen.intimate och 

facebook @ellen.intimatehealth redan idag.



Internationella Mensdagen 28:e Maj
Inlägg på Instagram

Inlägg även postat på Facebook



En gedigen printplan med 

helsidesannonsering i relevanta Magasin
Tidningsnr Materialdag (inlämning) Utgivning

Damernas värld 13-feb

Mama 13-feb

Tara 20-feb

Amelia 27-feb

Amelia special Kropp & Skönhet 07-mar

Tara 19-mar

Damernas värld 26-mar

Damernas värld 23-apr

Amelia 09-apr

Mama 03-apr

Amelia special Sommar 15-maj

Amelia 30-jun

Damernas värld 23-jun

Amelia 16-jul

Damernas värld 20-aug

Mama 11-sep

Damernas värld 08-okt

Tara 19-nov

Damernas värld 17-dec



Contentartiklar

• Relevant content för att 

skapa intresse och synlighet.

• För att informera och utbilda

• Kan skräddarsys 

tillsammans med våra 

återförsäljare. Detta är ett 

exempel på en aktivering vi 

gör med en av våra kunder.



Marknadsaktiviteter i Tyskland



Ellen hos ROSSMANN



Ytterligare aktiveringar på gång
HEJA LIVET.

Vecka 34 Måndag - Onsdag: Redaktionell artikel 

kombinerad med social text och rörligt material.

FOKUS: Underlivshälsa och mjölksyrabakterier.

Når Ellens största målgrupp: 25-44

www.folhalsasverige.se

Ett samarbete med Mediaplanet : ”Kvinnokroppen” 

Video, relevant innehåll  och social text 

Hälsoportalen står som avsändare -> Hög trovärdighet!

Länkar till artikel och Ellens Intimvårdsskola

FOKUS: Ellens Intimvårdsskola

Många fler ideér kommer att implementeras framåt.. 

http://www.folhalsasverige.se/


Framtidsutsikter

Strategi & 

Affärsplan

• Utökad distribution med fokus på de strategiskt viktiga 

marknaderna Sverige, Tyskland, Frankrike/Belgien samt 

fortsätta stötta Ryssland. 

• Stärka kännedomen om Ellen och Ellens produktportfölj 

via ökade och målgruppsriktade marknadsinvesteringar.

• Utveckla samarbetet med befintliga distributörer och 

parallellt identifiera nya för att fortsätta skapa nya 

affärsmöjligheter på sikt.

• Produktutveckling – erbjuda ett bredare, relevant och 

attraktivt sortiment inom intimhälsa för framtiden.

• Harmonisera Ellens produktportfölj.
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info@ellen.se

www.ellen.se
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