
D
et vita snuset har 
blivit en världssuccé 
och en mångmiljard 
marknad som driver 

tillväxt i hela snus segmentet 
i Norden och även internatio-
nellt. Nu lanserar grundarna 
bakom succén ett nytt niko-
tinsnus.

2014 lanserades världens första 
helvita snus EPOK (ägs idag av 
British American Tobacco) och 
blev direkt en succé i både Sverige 
och Norge. Marknaden för helvitt 
snus har blivit en miljardmarknad 
på bara några få år och återfinns 
både i Norden och internatio-
nellt. Grundarna bakom det vita 
snussegmentet har en lång histo-
ria inom nikotin och tobak och 
var den första utmanaren till det 
svenska tobaksmonopolet redan 
1999 med varumärket Gustavus 
(ägs idag av Japan Tobacco Inter-
national). Idag fokuserar i stort 

sett hela branschen på detta seg-
ment som ser ut att vara industrins 
nya framtid.
Det helvita snusets rena och frä-
scha upplevelse samt dess avsak-
nad av tobak har lett fram till suc-
cén och driver stor tillväxt i hela 
branschen.
Aldrig, har det varit så stor ut-
veckling av nikotinprodukter som 
idag. Rökningens negativa effekter 
har drivit på denna utveckling, 
vilket är ett positivt steg i rätt rikt-
ning, konsumenter kommer alltid 
efterfråga njutnings produkter 
och ju mindre skadliga de blir de-
sto bättre för konsumenten säger 
CEO Johan Björkholm.
LIW Innovation utvecklar niko-
tinprodukter till konsumenter 
som letar efter mindre skadliga 
alternativ till traditionella tobaks-
produkter såsom cigaretter. 
–Vår passion är innovation och vi
brinner för att utveckla nya och
innovativa produkter, säger Johan.

Nu lanserar LIW Innovation ett 
nytt helvitt nikotin snus i både 
Sverige och Norge. Denna gång 
under varumärket COZ som skall 
utmana den skandinaviska snus-
marknaden som annars domine-
ras av de globala tobaksbolagen. 
–Vi har haft en fantastisk start och
mottagande från våra konsumen-
ter.

COZ erbjuder ett stort  
produktsortiment till en 
attraktiv prisnivå. 
–Vi har kapat alla mellanhänder
och kan på så sätt erbjuda attrak-
tiva priser till bästa kvalité säger
CEO Johan Björkholm. Vidare
säger han; “Våra priser är inte en

tillfällig kampanjvara, utan en 
långsiktig strategi. Detta skiljer oss 
stort från våra konkurrenter”
COZ innehåller ingen tobak vilket 
annars återfinns i traditionella to-
baksprodukter och dess vita utse-
ende ger en ren och frisk upplevel-
se som inte missfärgar tänderna. 
Med attraktiva priser till högsta 
kvalité önskar vi få fler rökare att 
välja ett mindre skadligt alternativ.

Den första norska snusfabriken
Den egna fabriken som i dag pro-
ducerar COZ ligger i Hökerum, 
Sverige och därifrån har det pro-
ducerats miljoner med snusdosor 
av högsta kvalité sedan 2012. 
Grundarna har tidigare byggt fle-
ra snusfabriker i Skandinavien 
och utomlands, och planerar nu 
för den första norska högvolyms 
fabriken som skall stå klar under 
2023. Den kommer ligga på Øst-
landet, runt Oslo.
–Båda våra fabriker kommer ge

nya arbetstillfällen. Vi räknar med 
15-20 personer i både i Norge och
Sverige i Steg 1 berättar CEO Jo-
han Björkholm.
Den norska fabriken ger oss ef-
fektivare distribution och logistik
samt en stark lokal förankring
vilket vi tycker är viktigt i Norge.
Minskade transporter är också po-
sitivt ur ett miljöperspektiv.
–Vi tror på en rökfri värld och vi
vill erbjuda ett mindre skadligt al-
ternativ till tradionella tobakspro-
dukter såsom cigaretter avslutar
Johan.

Från och med idag kan man 
köpa alla produkterna på 
bolagets webbshopar.

www.cozsnus.se 
www.cozsnus.no

”Vi utvecklar ständigt 
bättre alternativ till 
tobaksprodukter”

Under 25 år inom tobak och nikotin har de byggt ett 
flertal fabriker både i Sverige och utomlands. I den 
moderna fabriken utanför Ulricehamn kontrolleras 
allt från utveckling och ingrediens till färdig produkt. 
Under 2023 planerar de för tidernas första norska 
högvolyms snusfabrik som kommer ligga i Oslo.

En mång-
miljard-
industri 
inom snus


