Champagne Lanson och Moestue Grape Selections inleder ett strategiskt samarbete
på den svenska marknaden
Från och med den 7:e juni så har Moestue Sverige fått förtroendet att överta distributionen
av Champagne Lanson exklusivt på den svenska marknaden.

Så här beskriver President of Champagne Lanson, François Van Aal, om det kommande samarbetet “We
are convinced that Moestue Grape Selections is the best partner for Champagne Lanson on the Swedish
market. We both share common values about wine quality, constant search for excellence and we wish to
commit to a strong, close and responsible partnership. We are extremely pleased to sign this partnership
with this leading wine and spirits importer in Sweden. This new partnership reflects Champagne
Lanson’s ambition in the International market. It represents a key milestone in the new brand vision.”
Daniel Gyhlénius, VD för Moestue Sverige: ”vi är oerhört stolta över förtroendet att få förmånen och
representera Champagne Lanson i Sverige samt att vi ser fram emot ett långsiktigt partnerskap. Anders
Rüster, affärsutvecklare och tvåfaldig svensk sommeliermästare, kommer att ansvara för Maison Lanson
och initiera omstarten och relanseringen av varumärket på den svenska marknaden. Champagne Lanson
är en perfekt matchning i vår portfölj av kvalitativa viner och sprit.”
Under 2020 så har en helt ny kommunikationsplattform lanserats, ”It´s all about Love”, vilket även
innefattar en ny sortimentsstruktur av vinerna med ett fokus på ”elegans, modernt och transparens”. I
kombination med detta så Lanson´s vinmakare Hervé Dantan gjort en rad med kvalitets- och
förbättringsarbeten de senaste åren från vingårdarna, i vineriet och har även förlängt tiden som vinet får
ligga på jästfällningen vilket ger mer komplexa viner.
Moestue kommer att arbeta med samtliga av Champagne Lanson´s cuvéer: Le Black Label Brut, Le Rosé,
Le White Label, Le Clos Lanson, Le Vintage 2009 och Le Green Label, en ekologisk- och
biodynamisk cuvée. Samt två helt nya cuvéer: Le Black Réserve och Le Blanc de Blancs.
Man kommer även att jobba med Cuvée de Prestige när de blir tillgängliga i september 2022.

Det anrika Champagnehuset Lanson grundades redan 1760 och är ett av de äldsta
Champagnehusen, fortfarande privatägt. Utgångspunkten har alltid varit att tillvarata den unika expertis
och det familjearv som kvinnorna och männen haft i familjen Lanson i över 260 år samt genom sin kärlek
till vinerna och ett väl utfört jobb.
Idag är chefsvinmakare för Lanson Hervé Dantan, som får fram otroligt eleganta viner där signumet är
fräschhet och vitalitet något som kännetecknar husstilen för Champagne Lanson. ”The Lanson Style”
utgår ifrån fyra hörnstenar: ett noggrant urval av Crus, vinifiering enligt den traditionella
Champagnemetoden, en unik kollektion av reserve-viner och längre lagringstid på jästfällningen i
källaren.
Hervé började hos Lanson 2013 och har sedan dess gjort en rad med kvalitets- och förbättringsarbeten i
allt från vingårdarna, vineriet och har även förlängt tiden som vinet får ligga på jästfällningen vilket ger
mer komplexa viner.
På Systembolaget ﬁnns följande viner:
Lanson Le Rosé | varunr: 7495-01 | pris: 459 kr | alk. 12,5% VOL | 750 ml
Lanson Le Rosé | varunr: 7495-02 | pris: 249 kr | alk. 12,5% VOL | 375 ml
Lanson Le Green Label | varunr: 79208-01 | pris: 465 kr | alk. 12,5% |750 ml
Lanson Le Black Label Brut | varunr: 7500-01 | pris: 395 kr | alk. 12,5% VOL | 750 ml
Massé Brut | varunr: 7865-02 | pris: 159 kr | alk. 12,5% VOL | 375 ml

