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2011-05-19 Press release  
 

Produktlanseringssuccén under hösten 2010 leder nu till att fler butiker 

kommer att sälja batteridrivna LED-ljus. 

 

Svensk-amerikanska bolaget Innovative Imports utökar nu försäljningskanalerna av LED-

blockljusen Endless Candles™. 

 

Det svensk-amerikanska bolaget Innovative Imports, som består av Peace of Mind Marketing 

LLC och Claesson AB, lanserade under oktober 2010 en helt ny typ av LED-ljus tillgängliga för 

konsumenter i butik under namnet Endless Candles™. Endless Candles blev en succé och sålde 

slut i samtliga cirka 30 Bergendahlsägda butiker inom loppet av 1 månad. Endless Candles är 

tillverkade av stearin, har en naturtrogen flamma och timer, vilket gör dem dekorativa och absolut 

brandsäkra. 

 

– Innovative Imports marknadsanalys visade sig vara ännu bättre i verkligenheten än i teorin  - 

kommenterar Innovative Imports VD Katarina C. Greene som även är produktägare till Endless 

Candles. Vi har fyllt den omtalade nischen med hjälp av att skapa en kvalitetsprodukt och ett 

stabilt varumärke, t o m bättre än de LED-blockljus vi studerade på den amerikanska marknaden, 

där produkten växer mycket snabbt inom inredningssektorn. 

 

Bergendahlsgruppen, som bland annat äger detaljhandelsbutikerna City Gross och EKO, kommer 

nu att fortsätta sälja de olika storlekarna av blockljus i deras 30 City Gross- samt Eko-butikerna i 

Sverige. De kommer nu även att utvidga produktprogrammet. Butikerna finns i hela landet, från 

Trelleborg i söder till Sundsvall i norr.  

 

Ny som kund för 2011 är Trademan AB. Trademan är ett svenskt grossistbolag med ett 

omtäckande nätverk av detaljistkunder i Sverige och Norge. 

 

Produktprogrammet vänder sig inte enbart till konsumenter inom design- och 

heminredningssektorn utan även till bl.a. hotell, restauranger, kommuner, sjukhus, skolor, 

förskolor samt spa- och gymbranschen m.fl.  
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– Många företagare, instutitioner m.fl, letar efter produkter som enkelt kan ge atmosfär och 

samtidigt spara tid och pengar samt framfört allt ger en säker miljö. Vi anser att Endless Candles 

erbjuder alla dessa kriterier t.ex. genom att man inte behöver tänka på att tända och släcka ljusen 

då de har timer. Det uppstår heller inga problem med droppande stearin och ljusen är ofarliga i 

kontakt med brandfarligt material. Listan är oändlig, precis som våra ljus, menar Katarina Greene. 

 

– Vi såg att produkten inte marknadsfördes på ett maximalt sett i Sverige, näst intill obefintligt 

samt att kvalitén och tillgängligheten inte var optimal. Med tanke på hur trendkänslig den svenska 

marknaden är samt hur marknadsvolymen av liknande heminredningsartiklar ser ut, ser vi 

Endless Candles som en utmärkt produkt med stor marknadspotential och stort nyhetsvärde för 

den svenska marknaden. Våra mål är långsiktiga, vi har även ett stort intresse av att få igång en 

import till hela Skandinavien samt till resten av Europa. Den totala försäljningen av LED ljus, via 

endast en marknadskanal i USA, uppnår cirka 30 miljoner US dollar, säger Greene. 

 

–  Produkten var en av våra mest framgångsrika nyheter förra året och flera av våra butiker 

efterfrågde direkt efter flera ljus, vilket alltid är ett gott kvitto,  säger Ingela Lindberg, produktchef 

på Bergendahlsgruppen. 

 

–  Vi har fått en väldigt bra respons från våra kunder och vi ser alla fram emot ett utvecklat 

samarbetet med Innovative Imports och deras Endless Candles produkter, säger Patrik Röijer, 

VD på Trademan AB. 

  

– Valet att samarbeta med Bergendahls var enkelt då företaget som helhet samt City 

Grosskedjan i synnerhet är en av de mest framgångsrika på den svenska dagligvarubranschen. 

Deras resultat i den stundande ekonomin och deras sätt att se på nyheter är föredömligt för 

Sverige. Deras toppresultat i flera av GfKs konsumentundersökningar samt i Svenskt 

Kvalitetsindexs årliga undersökning av kundnöjdhet inom detaljhandeln gjorde valet till en 

självklarhet. Trademan har en helhetslösning kom kompleterar oss perfekt. Som affärspartners 

har vi den optimala erfarenheten för att lyckas, avslutar Katarina Greene. 

 

Media kontakt: Katarina C. Greene, Peace of Mind Marketing, +1.720.341.2526, 

katarina@peaceofmindmarketing.net.  Befinner sig i Sverige f.o.m  15/8 – 19/8. Alt. 

info@endlesscandles.com p.g.a mammaledighet. För att ladda ner bilder gå till 

http://drop.io./endless_candles .  

 
För ytterligare information om Endless Candles:  www.endlesscandles.com samt 

http://www.bergendahlsgruppen.se/ samt http://www.trademan.se .  

 

mailto:katarina@peaceofmindmarketing.net
mailto:info@endlesscandles.com
http://drop.io./endless_candles
http://www.endlesscandles.com/
http://www.bergendahlsgruppen.se/
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Om Innovative Imports AB 

Innovative Imports AB är ett handelshus som fokuserar på import och export mellan USA, Kina 

och Europa. Bolaget hanterar allt från produktundersökningar och produktutveckling till intullning 

och lansering på marknaden. Bolaget består av två partners: Katarina Greene som driver 

företaget Peace of Mind Marketing LLC, en marknads- och affärsutvecklingsbyrå i Boulder, 

Colorado, USA samt Claesson AB i Ängelholm, Sverige, som består av ägaren och VD:n Ulrik 

Claesson. Claesson AB är ett företag vars äffärsidé är internationell business inom Engineering 

Plastics och Injection Moulding Tooling samt import/export av formsprutade plastartiklar och 

formsprutningsverktyg.  

 

Om Bergendahlsgruppen 

Familjeägda BergendahlsGruppen är landets fjärde största dagligvaruaktör. Samma familj driver 

sedan 1922 företaget som inrymmer både parti- och detaljhandel. 

 

Om Trademan 

Framgångsrik, väletablerat och mycket aktiv grossist inom inredning, dekoration och 

presenartiklar med många kunder inom dessa butikssektorer i Sverige och Norge. 

 

FAKTABLAD ENDLESS CANDLES™ 

 

Funktioner: 

- Ett elektroniskt LED ljus med funktioner hela året om – dygnet runt (färger och olika 

teman som passar oavsett årstid eller högtid). 

- Dekorativt, naturtroget vax ljus. 

- Verklighetstrogen flamma. 

- Inget stearin dropp. 

- Automatisk Timer Funktion  –  Ställ in timern på 4 eller 8 h vid en viss tidpunkt på dagen.  

Ljuset kommer automatiskt att tändas vid samma tid nästa dag och lysa i 4 eller 8 h. 

- Batteriet varar i ca 1000 timmar. (Batterier igår ej.) 

- Ytterligare produktprogram finns som är uppladdningsbara och/eller erbjuder fjärrkontroll.  

- Endless Candles erbjuds även i ett flertal varianter och storlekar ex, blockljus, lyktljus och 

antikljus. 

- Endless Candles  är CE,WEEE samt RoHs märkta. 

 

Användningsområden: 

- Brandsäkert ex. i närheten av barn, husdjur och brandfarliga material. 

- Tål viss fukt och är totalt vindokänsligt, kan användas utomhus. 

- Kan hålla inbrottstjuvar borta med hjälp av den inbyggda timern. 
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- Minskar nedskräpning såsom stearindropp och sot med detta miljövänliga ljus. 

- Sparar tid och energi. 

- Alstrar ingen värme. 

- Undvika mörker vid hemkomst efter jobbet eller resa samt underlättar hemkomst vid 

vintertid och vid ensamhet. 

- Skapar enkelt och säkert stämning vid bröllop, fester och andra högtider. 

- Låt ett ljus lysa i badrummet en hel kväll utan tillsyn. 

 

Om Endless Candles: 

- Framtaget i samarbete mellan USA och Skandinavien, tillverkat i Kina. 

- Endless Candles™ är ett registrerat trademark. 

- www.endlesscandles.com 
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http://www.endlesscandles.com/

