PRISREGN ÖVER SVENSK STARTUP I VÄRLDENS STÖRSTA DRYCKESTÄVLING
Det nystartade företaget Caliente tar förstapris i kategorin ”Best Premium Adult Drink” i ”The World Beverage
Innovation Awards” – världens största innovationstävling för dryckesindustrin. Framgången kommer bara
någon vecka efter att de utsågs till Best New Organic Drink vid Nordens största eko-mässa. Två stora
internationella utmärkelser på två veckor, med andra ord, för en produkt som väl sammanfattas av den senare
juryns motivering: ”Spicy and sweet is so hot right now, the concept and brand turn the product into a real
multi moment experience.... A most innovative product!”
”Vi är fullständigt överväldigade av det positiva gensvar marknaden såväl som industrin gett oss. Speciellt
med tanke på att Caliente är så olik alla andra drycker. Att faktiskt vinna över multinationella dryckesjättar
med skyhöga innovations- och marknadsbudgetar är nästan ofattbart bra”, säger Thomas Adner, grundare av
Caliente.

VÄRLDENS BÄSTA PREMIUM DRYCK FÖR VUXNA
Prisutdelningen skedde onsdagen den 11 november på dryckesmässan BrauBeviale i Nuremberg, Tyskland.
Trots att tävlingen är relativt okänd för allmänheten, är den med över 360 varumärken från över 40 länder den
överlägset största (och mest prestigefyllda) globalt, och mässan är platsen för att synas såväl som att uppleva
var dryckesbranschen är på väg.
Som om inte en guldmedalj var nog blev Caliente dessutom finalist i ytterligare två kategorier – ”Best Juice
Drink” och “Best New Brand”. “För oss känns det som ungefär som om en smal svensk film hade blivit
Oscarsnominerad i tre kategorier och knipit statyetten för bästa film”, säger Thomas.

ETT KUL ALKOHOLFRITT ALTERNATIV SOM GER EN KICK
Trots att det globalt sett varit en stadigt ökad efterfrågan på alkoholfria premiumdrycker, har alla alternativ
hittills antingen varit dåliga för hälsan eller trista. Thomas och hans team såg utrymmet i marknaden för en
dryck som inte kompromissar gällande vare sig smak eller hälsa: ”Chili är också känt för att frigöra endorfiner,
som i sin tur skapar ett helt naturligt rus. Caliente är perfekt för de tillfällen då man vill ha en naturlig och
alkoholfri kick eller som en uppiggare på eftermiddagen.”
Den ekologiska drycken lanserades i mars i år och säljs redan i över 250 caféer, restauranger och välsorterade
livsmedelsbutiker i Sverige. Den positiva feedbacken i kombination med en rad utmärkelser, gör att företaget
just nu upplever ett mycket stort intresse från grossister och distributörer världen över – det är bara en tidsfråga
före Calinte kommer att gå på export.

PRESSTRÄFF OCH KONTAKT
Vill du veta mer? Hör av dig till Thomas Adner, VD och grundare:
thomas@drink-caliente.com / 0705 10 90 21.

