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OM POPPELS BRYGGERI

Poppels Bryggeri är ett litet bryggeri med stor kärlek till hantverket, beläget i Jonsereds klassiska fabriksmiljö. Vi vill skapa
öl med bra smak, som passar bra med mat och som du delar med dina vänner. För oss är Poppels mer än bara vår arbetsplats,
och på samma sätt vill vi vara mer för dig än bara ett ölvarumärke. Vi värdesätter den relationen vi har med alla ni ölhjältar,
kunder, pubar, restauranger, delägare, anställda och alla andra i vår Poppels-community. Tillsammans med oss kan du utforska
hantverksöl på ett enkelt och inspirerande sätt!
Vår stora passion är öl och mat. För vi älskar öl. Och vi älskar mat. Men vi älskar framförallt kombinationen av öl och mat, som
ger smakupplevelser vi vill dela med dig. Under åren har vi byggt ett stark community kring Poppels, som består av människor
som vill följa det vi gör, prova vår öl, vara våra ölhjältar och till och med bli delägare. Det ger ett starkt bolag med stor räckvidd
och många ambassadörer. Vi har visat att vi kan och vill växa, ständigt utveckla fler öl, brygga mer öl, hitta nya projekt och
marknader, öppna restaurang och få bolaget att öka i produktion och omsättning. Faktum är att vi sedan start alltid haft
tillväxt och lönsamhet.

VAD SOM UTMÄRKER POPPELS
ÖL, MAT OCH ÖL&MAT

Poppels Bryggeri är ett litet bryggeri med stor kärlek till hantverket, beläget i hjärtat av Jonsereds
klassiska fabriksmiljö. Poppels vill skapa öl med bra smak, som passar bra med mat och som du delar
med dina vänner. Kunnande inom öl och mat, förmågan att matcha de två och framgångsrikt bedriva
både bryggeri- och restaurangverksamhet, är en unik fördel för bolaget.

VÅRA KOLLEGOR, KUNDER OCH DELÄGARE

Poppels är mer än bara en arbetsplats, och vill på samma sätt vara mer för sina kunder än bara ett
ölvarumärke. Bolaget värdesätter den relationen de har med öldrickare, kunder, pubar, restauranger,
delägare, kollegor och alla andra i Poppels-communityn. Att vara många som är intresserade av Poppels,
dricker ölen, äter maten och är ambassadörer - det är vår hemliga superkraft.

ATT VÄXA, UTVECKLA OCH ATT FÅ MÄNSKLIGHETEN ATT ÄLSKA ÖL

Poppels älskar människor som brinner för saker de älskar. Människorna hittar nya vägar, bemästrar de
gamla traditionerna och tror på en ny framtid. De som känner, tänker och gör. Bolaget har aldrig varit
rädda att växa, att prova nya saker och ständigt vilja utveckla Poppels som bolag. Poppels tror på sin
vision om att de ska få mänskligheten att älska öl.
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VD HAR ORDET

VAR STOLT IHOP MED OSS!

Så lugnet har börjat lägga sig igen på bryggeriet efter en intensiv Gbg Beer Week. Glädjen av att äntligen ha kunnat träffas i
publika sammanhang utan begränsningar finns fortfarande kvar tillsammans med förhoppningen om att 2021 kommer att visa
sig vara en parantes historiskt. Även om 2022 sannerligen pekar mot att utmaningarna som genereras av externa faktorer
sannerligen inte ser ut att ha försvunnit.
Så när vi ur ett Poppelsperspektiv summerar året 2021 i denna årsberättelse finns det gott om både glädjeämnen men också
utmaningar. Om vi lägger utmaningarna åt sidan för ett ögonblick (de behandlas på andra ställen i denna årsberättelse)
och fokuserar på framtiden så ser jag framför mig en fantastisk fest under hösten när vi bjuder in till vår första ”riktiga”
delägarträff i vårt bäng sproilans nya citybryggeri i ”Platinan”.
Att bygga bryggerier är ett hantverkverk i sig. Det finns gott som misstag att lära sig av och undvika till nästa gång. I
bryggarbranschen sägs det man bygger sitt första bryggeri åt sin fiende, sitt andra bryggeri åt sin vän. Men det tredje
bryggeriet det bygger man åt sig själv!
Och ett sådant fantastiskt bryggeri vi har börjat bygga under 2021! Vi har under åren rest runt och besökt bryggerier runt om i
världen. I vårt nya bryggeri har vi verkligen låtit oss inspireras men också lagt till några delar som vi tror kommer att göra detta
bryggeriet till en lika naturlig som framgångsrik utvidgning av vad som är Poppels och därmed också en framtida instution där
många nya framtida Poppels kunder kommer att få sin första unika, fantastiska kontakt med det hantverks öl som vi ju alla
älskar.
Mats Wahlström
VD | Poppels Bryggeri
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SAMMANFATTNING AV ÅRET
2021 I SIFFROR

Trots ett utmanande år på många sätt, lyckades vi hålla fart i tillväxten och bibehålla vinst.
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Bidragande orsaker till omsättningsökningen är den egna restaurangverksamheten, samt en tillväxt på Systembolaget. Totalt
växte Poppels med närmare 10%.
Intäkter och lönsamhet
Belopp i kSEK
2020-01-01
2020-12-31
Intäkter
52 869
Rörelseresultat
2 928
Periodens resultat
2 079

2021-01-01
2021-12-31
56 563
558
309

Tillgångar och kapitalstruktur
Belopp i kSEK
2020-12-31 2021-12-31
Tillgångar
42 697
41 090
Eget kapital
27 386
27 708
*Lång- och kortfristig räntebärande skuldsättning med avdrag för likvida medel.
Nyckeltal
Belopp i kSEK
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)

2020-12-31
64
201

2021-12-31
67
177
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ÅRETS FRÄMSTA HÖJDPUNKTER
UPPDATERADE ETIKETTER

Efter ett års arbete kunde vi i början av 2021 mycket stolt presentera ett nytt utseende på våra etiketter. Produkterna har fått
ett uppdaterat utseende, där befintliga kunder kommer att känna igen produkterna, men där nya kunder har lättare att hitta
dem i butikshyllan. Marknadschef Magnus Pettersson:
”När Poppels grundades skapades ett formspråk och etiketter som många känner igen och uppskattar. Mycket har dock
hänt sedan 2012 och åtta år och över 100 olika öl senare kände vi att det var dags för en uppdatering. Det nya utseendet är
renare och mer uppdaterat, men också effektivare i sin kommunikation. Det känns modernt och mer stilrent, och förstärker
identiteten för varje produkt. Det känns som ett lyft för hela Poppels! ”
De första ölen med det nya utseendet rullades ut under mars månad. De nya etiketterna har även symboler som visar om ölen
är ekologisk, veganvänlig eller glutenfri. De har också ett ”innehåller”-fält på svenska, engelska, tyska, franska, italienska,
spanska och finska, vilket underlättar i exportarbetet. De befintliga produkterna kom härefter att benämnas som öl i vår Core
Series, som är grunden i det vi gör - hantverksprodukter med hög kvalité på råvaror, tillverkning och produkt.
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LANSERING AV SELECTION-SERIE

I Poppels selectionserie släpps öl som är ett resultat av kunskap och passion. Genom att använda rätt ingredienser och
avancerade tekniker skapas unika ölupplevelser. Poppels ”håll käften-öl”, helt enkelt. Det första ölet i Poppels Selection Series
var All-Into It Stout som släpptes den 2:e mars 2021.

LANSERING AV EXPERIMENTAL-SERIE

I Poppels Experimental-serie släpps öl som kommit till genom ett lustfyllt nyskapande, där nya metoder och ingredienser
används för att skapa inspirerande ölupplevelser. Det du ser är inte alltid vad du får. Det första ölet i Poppels Experimental
Series var Ruby White Stout som släpptes den 16:e mars 2021.
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BESLUT OM ATT ÖPPNA CITYBRYGGERI

Efter den lyckade satsningen med Poppels Öl&Mat, inledde Poppels under 2020 diskussioner med fastighetsbolaget
Vasakronan, som under 2021 materialiserades i form av att vi landade in ett avtal. Detta gör att det i mitten på augusti kommer
öppna ett citybryggeri mitt i centrala Göteborg. Ett mindre bryggverk som brygger öl till en 172 sittplatser stor restaurang, 200
meter från Göteborg Centralstation.

POPPELS ÖL&MAT

POPPELS CITYBRYGGERI

Öppettider

Fredag - söndag, samt event

Måndag - söndag, inklusive lunch

Antal stolar

ca 60 sittande

ca 170 sittande

Bryggkapacitet

Ingen eget byggverk

1 000 liter bryggverk

Kvadratmeter

Ca 100 m2

Ca 800 m2

Erfarenheterna från Poppels Öl&Mat, gör att bolaget identifierat att restaurangen tillför mycket värde till den existerande
bryggeriverksamheten. Restaurangverksamheten bedöms inneha stor tillväxtpotential, varpå Poppels beslutade sig att att
utöka restaurangkapaciteten. Under 2021 inleddes arbetet med Poppels Citybryggeri. Startskottet var en anpassad lokal,
i en mycket centralt belägen fastighet, för att göra det så enkelt som möjligt för Poppels kunder att besöka dem. Platinan
(fastighetens namn) ligger endast ett stenkast från Göteborgs centralstation, kommer innehålla ca 450 stycken hotellrum
samt beräknas ha kontorsplatser för ca 5 000 personer. Restaurangen med tillhörande bryggeri väntas öppnas i augusti
månad.
Bryggeriet i Poppels Citybryggeri kommer endast att producera öl avsedd för servering i restaurangen, vilket tros skapa ett
stort kundvärde och en exklusiv upplevelse. Det är en anläggning med många sittplatser och ambitionen att ha öppet alla dagar
i veckan. Bolaget bedömer att anläggningen har en stor omsättningspotential.
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ÅRETS STÖRSTA PÅVERKANSFAKTORER
COVID

Såklart var effekterna av Covid-19 det dominerande inslaget under året. Efter ett tufft 2020 gick pandemin och restriktionerna
i vågor, vilket gav stora utslag för vår verksamhet.
Det som ger snabbast utslag under 2021, liksom under 2020, är orderfrekvensen på pub & restaurang samt export. I Sverige
återvänder momentant försäljningen under sommaren för att sedan försvinna igen under hösten. På Export återvänder
försäljningen vintern 2021, men går upp och ner under året för att sedan försvinna under hösten.
Vår egen restaurangen drabbas i stor utsträckning av restriktionerna som råder. Efter en bra sommar 2021 kommer nya
restriktioner under hösten som slår hårt mot verksamheten.
Systembolaget går stabilt under 2021, även om den ”covideffekt” i form av ökad totalförsäljning på marknaden som gick att se
under 2020 nu är borta. Under hela året gör Poppels starka position på Systembolaget att helheten ändå går åt rätt håll.

SJUKFRÅNVARO

Poppels inför redan under 2020 en nollpolicy för symptom, där personal stannar hemma vid minsta symptom. Detta följer
med in i våren och sommaren blir kämpig ur en produktionssynpunkt, och många anställda gör stora insatser för att hålla
igång ölproduktionen. Under hösten och vintern slår omikron-varianten av covid brett, och personalsituationen är bitvis
väldigt ansträngd. Detta innebär stora insatser från personalen, som covid-testas varannan arbetsdag. Stora delar av
kontorspersonalen placeras tillfälligt om och går in i produktion, för att hålla versamheten igång.

CONTAINERBRIST

Under covid låstes många containrar upp i framförallt Kina, vilket skapade stor påverkan på världshandeln. Denna effekt
förstärktes ordentligt när ett stort lastfartyg körde fast i Suez-kanalen och låste en stor del av världens containerfrakt under
några veckor. Detta har drivit upp priserna och skapat stora förseningar, för Poppels del har det främst påverkat inköp av
humle och bryggeriutrustning, där vi har förseningar på upp till några månader.

RÅVARUPRISER

Under 2021 har prishöjningar på många olika råvaror aviserats, däribland förpackningar, ingredienser till ölbryggning,
utrustning och förbrukningsmaterial som el och gas.
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ÅRETS STÄMMA 2022
När vi tog beslut om stämma var det fortfarande rådande covid-restriktioner, därav blev beslutet att ha stämma med
poströstning även detta år.
Vi påminner igen om att vi numera är en koncern, tillsammans med vårt restaurangbolag. Detta gör att vi numera har en ny
struktur på årsredovisningen. Det blir också lite svårt att jämföra Poppels före och efter koncernbildningen, men det kommer
bara att bli bättre med tiden allt eftersom vi får fler och fler årsredovisningar i den nya strukturen.
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ÅRET I ÖL
CRISPY TABLE SOUR
Crispy table sour är ett lättare suröl på 4,4% på storflaska som är mer syrligt än sur
och har en krispig munkänsla. Detta öl har bryggts, handtappats och handettiketerats
– alltså tagits fram med stor omtanke för hantverket.
Ölet släpptes exklusivt på vår restaurang under januari 2021.

ALL-INTO IT STOUT
All-into it är en Imperial Stout på 13,2% som lagrats på ekfat i över ett år för att ge
ölet en riktigt stark karaktär. Detta är en riktigt kraftig stout - fyllig, tjock och mörk
med toner av choklad och vanilj som fått karaktär av ekfatens tidigare innehåll. I
selectionserien släpper vi riktigt bra öl. Som har bredd, djup och komplexitet. Öl som
står ut genom kvalitet och är till för att avnjutas långsamt.
All-into it släpptes tisdagen den 2:e februari i utvalda butiker och på Systembolagets
hemsida!

TROPICAL IPA
Vår Tropical IPA är en välhumlad India Pale Ale, med subtila tropiska toner, som
gör den modern och fräsch. I det här ölet har vi förstärkt de tropiska tonerna från
humlen för att lyfta toner av ex. mango, vilket skapar en fin balans mellan beskan och
fruktigheten.
Ölet släpptes i beställningssortimentet 3:e februari.

RUBY WHITE STOUT
Detta öl är som namnet avslöjar en white stout med mörka toner av jordgubb, kaffe
och choklad. Trots att det är ljusare till färgen ska man inte låta sig luras, detta är ett
riktigt fylligt öl med stor munkänsla. Ruby White Stout - likt alla öl i experimentserien
- kommer till genom lustfyllt skapande, med nya metoder och oväntade ingredienser.
Och alltid med naturliga råvaror och ingredienser.
16:e mars släpptes det rosa ölet exklusivt för beställning på Systembolagets hemsida.
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BARREL AGED STOUT
Barrel Aged Stout är är en kraftig stout som lagrats på ekfat i över ett år för att ge
ölet en riktigt stark karaktär. Detta är en riktigt kraftig stout - fyllig, tjock och mörk
med toner av choklad och vanilj som fått karaktär av ekfatens tidigare innehåll. I
selectionserien släpper vi riktigt bra öl. Som har bredd, djup och komplexitet. Öl som
står ut genom kvalitet och är till för att avnjutas långsamt.
Ölet släpptes i mars, exklusivt för exporten. Detta då Systembolagsförsäljningen ofta
förfördelats, vilket gjort att exporten ibland stått tomt på produkter. Därav producerade
vi denna produkt ämnad för export, vilken fick ett väldigt varmt välkomnande.

NEW ENGLAND PALE ALE
New England Pale Ale är vår tolkning av en lättare östkust-IPA från USA. Det är en
ölstil med mängder av humle och ett fruktigt öl med låg beska, som passar till många
olika maträtter. Denna variant av vår NEPA har en alkoholhalt på 3,5 %.
Denna folkölsvariant var en del av en omstart i arbetet mot dagligvaruhandeln, där
vi slopade våra gamla varianter och började om med att göra folkölsvarianter av
befintliga öl. Detta ölet lanserades i dagligvaruhandeln under april 2021.

SESSION IPA
Session IPA kommer sannolikt från England och tiden då arbetarna fick dricka under
sina ”sessions”, vilket var lättare öl på mellan tre och fyra procent. Denna variant av
vår SIPA är på 3,5 % och passar utmärkt efter, men inte på jobbet.
Denna folkölsvariant var en del av en omstart i arbetet mot dagligvaruhandeln, där
vi slopade våra gamla varianter och började om med att göra folkölsvarianter av
befintliga öl. Detta ölet lanserades i dagligvaruhandeln under april 2021.

ELDERBERRY NORDIC SOUR
Detta var ett öl i tillfälliga sortimentet, en 6% suröl på fläderbär! Men missta inte
fläderbär för fläderblomma, då Elderberry Nordic Sour är ett syrligt och fruktigt suröl
med toner av fläderbär och skogsbär. Det har en djup, mörk rödlila färg och passar bra
till vilt, pizza eller enbart som sällskapsdryck.
Ölet kom som tillfällig produkt den 20:e april.
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ESCAPE THE MOTHERSHIP
DOUBLE IPA
Tillsammans med All in brewing och Collective arts släppte vi (på den officiella Star
Wars-dagen) vår helt nya, humliga IPA Escape the mothership!
Escape the mothership är en Double IPA med mycket humle och stor kropp, men
också tydligt markerad beska. Ölet är i New England-stil, vilket gör det grumligt och
”saftigt”, med mycket doft och smak.
Ölet kom som tillfällig produkt 4:e maj.

AMERICAN PALE ALE - GLUTENFRI!
Efter några månaders testning av glutenhalten i vår American Pale Ale lanserades
den nu som glutenfri. Ölet är precis det samma och vi är nu oerhört stolta att även
officiellt kunna presentera vår första glutenfria produkt!
Ölet listades som glutenfri på Systembolaget från vecka 26. En symbol för ”glutenfri”
tillkom bak på våra nya etiketter som bekräftar just det. Bra va?

SEVEN FLOWERS SOUR
Seven Flower Sour är ett krispigt öl med lägre syra, blommig doft och lite fruktighet i
smak på storflaska. Vi har smaksatt ölet med sju olika sorters blommor för en komplex
och finstämd smak. Vi har valt att sätta ölet på storflaska, för en upplevelse som går
att dela med vänner.
Detta öl har inspirerats av den svenska midsommartraditionen där man lägger
blommor under kudden för att få drömma om personen den ska gifta sig med.
Ölet släpptes i det tillfälligs sortimentet 15:e juni.

LONDON LAGER
London Lager är ett bärnstensfärgat lageröl med toner av rostad malt och karamell,
men som fortfarande har den där fräschheten och fruktigheten. Ett lageröl som mixar
modernitet och tradition!
London Lager släpptes den 8:e september med mål att bli en ny fast produkt. Det är
en ekologisk och glutenfri lagerprodukt som fått väldigt bra respons.

11

BARREL AGED BARLEY WINE
Barrel Aged Barley Wine var andra ölet i vår experimentserie och släpptes i en upplaga
av 4320 flaskor.
Barrel Aged Barley Wine är ett öl som har lagrats på ekfat som tidigare varit fyllda
med marsala och muscatelvin, vilket ger ett fylligt, sött och fruktigt öl som balanseras
av en tydlig maltighet!
Ölet kom som tillfällig produkt 29:e september.

2021 WINTER ALE
Vår Winter Ale är en engelsk ale, med en tydligt beska och balanserade toner, som
passar bra till höstens och vinterns smaker, men som går lika bra att avnjutas precis
som den är.
Winter Ale släpptes den 1 november som säsongsprodukt, i utvalda butiker och på
systembolaget.se.

2021 WINTER WARMER
Vi kan inte riktigt förstå det, men det här året fyllde vår vintervärmare 10 år och det
är ju tack vare alla er fantastiska människor som år efter år fortsätter att köpa vår öl.
Årets upplaga kom med toner av vanilj och kanel... OCH DESSUTOM med en helt ny
etikett! KUL, tycker vi!
Winter Warmer släpptes den 1 november som säsongsprodukt, i utvalda butiker och
på systembolaget.se.

GLÖGG SOUR
Ja, onsdagen den 3 november släppte vi Glögg Sour för tredje året i rad tillsammans
med Morgondagens Bryggeri och Friends Company Brewing. Glögg Sour är en
julinspirerad suröl med ja... smak av glögg!
Ölet släpptes den 3 november som säsongsprodukt, i utvalda butiker och på
systembolaget.se.
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STOLEN APPLES SOUR
Tisdag 23 november släpptes ett öl i vår experimentserie, Stolen Apples Sour. Det här
är en komplex suröl, med en kartig, nästan omogen eller ”grön” smak, men också en
fruktighet som får oss att minnas smaken av ett nypallat äpple.
Stolen Apples Sour - likt alla öl i experimenterien - är ett resultat av ett lustfyllt
skapande, med nya metoder och oväntade ingredienser. Vissa kommer älska det,
andra inte. Och alltid med naturliga råvaror.
Ölet släpptes i en mycket begränsad upplaga, endast online på Systembolaget.

UNMASKED NEW ENGLAND IPA
Humlebomben smällde, då vår collab med Sudden Death Brewing Co lanserades i
utvalda butiker samt på Systembolagets hemsida.
Unmasked är en fyllig New England IPA som är dubbelt torrhumlat för att få ut juiciga,
tropiska toner. Detta i kombination med en väldigt låg beska ger ett öl med en oerhört
len och mjuk munkänsla.
Ölet släpptes i det tillfälliga sortimentet den 2:e december.
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FÖRSÄLJNING

SYSTEMBOLAGET

Den uppgång i försäljning vi såg under 2020 i segmentet hantverksöl, avstannade under 2021. Vi kunde under året se tendenser
på att segmentet ”hanterksöl” stannar av, även om det är väldigt svårt att avgöra vad som är generella trender och var som
beror på pandemins påverkan.
Året inleddes tyngre än vanligt, då covid-restriktioner låg kvar under vintern. Vi upplevde att försäljningen, som normalt
kommer igång i mars-april, kom igång något senare under 2021. Sommaren jobbade på bra, men under hösten vek försäljningen
igen. Sammanfattningsvis gick vi i stora drag bra på Systembolaget under omständigheterna, även om vi inte ökade så mycket
som vi hade tänkt enligt orginalplan.

PUB & RESTAURANG

Under 2020 drabbades pub- och restaurangförsäljningen kraftigt av covid, vilket av förklarliga skäl följde med in i 2021. För
Poppels del tog andra halvan av 2021 fart, då vi skrev avtal med TOMP, en distributör som jobbar mot HoReCa / pub- och
restaurang. Vi tror det är början på ett fruktbart samarbete, då TOMP har säljare med nationell täckning och egna uppbyggda
kundrelationer och distribution.

DAGLIGVARUHANDELN

Efter att i slutet av 2020 sagt upp vårt tidigare distributionsavtal vi hade för folkölen, för att ta över försäljningen själva, blev
2021 ett år av ”dörrknackande” för vår säljare Johan. Genom att bygga relationer direkt med butiker, tog försäljningen fart och
vi hade i slutet av 2021 en volymmässigt liten, men stabil och ökande försäljning av folköl. Den stora faktorn för att få volym i
folkölsförsäljningen är att nå nationella listningar, och vi fick under hösten 2021 en delseger när vi nådde en regional listning på
Coop i Västsverige. Arbetet in i 2022 fokuserar på att nå nationell listing, där vi har goda förhoppningar.

EXPORT

I Sverige slog covid hårt mot pubar och restaurang, men utomlands slog det hårdare. I många av våra exportländer har pubar
och restauranger tvingats hålla helt stängt. Således har våra distributörer haft det svårt, och det har varit ett dynamiskt år där
försäljningen bitvis tagit fart och sett lovande ut, för att sedan försvinna vid nya restriktioner. I slutet av året ligger vi i paritet
med budget, vilket vi ser som en stor framgång med tanke på omständigheterna.

KONTRAKTSBRYGGNING

Under året har den bryggning vi utför för andra bryggerier, legat stabilt och varit ett bidrag till ekonomisk stabilitet.
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TILLVÄXTPLAN

De senaste två åren har Poppels ändrat sin tillväxtstrategi. Från att tidigare haft export som bärande idé i tillväxten har fokus
kommit att ändras till restaurangverksamhet och försäljning i Sverige. Detta på grund av följande huvudargument:

EXPORTEN STARKT PÅVERKAD AV OMVÄRLDSHÄNDELSER

Under de senaste åtet har bolaget sett hur dess export gång efter annan påverkats kraftigt, och i perioder
helt varit utslagen, av omvärldsfaktorer som containerkris och pandemi. Volatiliteten i exporten gör
investeringar osäkra och prognoser otillförlitliga.

ÖPPNANDET AV RESTAURANGVERKSAMHET

Vid öppnandet av Poppels Öl&Mat betraktades det som ett varumärkesprojekt, men det stod ganska snabbt
klart att det bidrog starkt till tillväxt. Att sälja egen öl i egna restauranger är en affär med goda marginaler,
som kan växa mycket. Nästa restaurang är planerad för öppning i augusti 2022.

TYDLIGA MARKNADSSYNERGIER

Bolaget märker av en tydlig ”överspillningseffekt” mellan bryggeriverksamhet och restaurangverksamhet.
De bedömer att den egna restaurangverksamheten ökar försäljningen på Systembolaget och
dagligvaruhandeln, och vice versa.
Detta givet, ligger huvudfokus i tillväxten på den svenska marknaden. Detta främst genom egen restaurangverksamhet, men
även genom ökad försäljning på Systembolaget och dagligvaruhandeln.
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RESTAURANG

Öl och mat har alltid varit Poppels stora passion, därför var tanken om en restaurang med i bakhuvudet ända sedan bolaget
grundades 2012. Den 21:e mars 2020 öppnade därför Poppels Öl&Mat, vägg i vägg med bryggeriet och med stora fönster ut mot
brygghallen.
Restaurangen hann med att ha öppet en dag innan de första restriktionerna kom, och har sedan bedrivit verksamhet under
gällande pandemirestriktioner fram till februari 2022 då restriktionerna slopades. Trots detta har restaurangen kunnat bedriva
verksamhet på ett sådant sätt att ingen personal har behövt permiteras och restaurangen har kunnat vara öppen.

”På Poppels Öl&Mat älskar vi öl. Och vi älskar mat. Men vi älskar framförallt kombinationen av öl och mat, som
ger smakupplevelser vi vill dela med dig. Vår meny är uppbyggd efter matchningar mellan öl och mat, där vi
både lagar upp mat till specifika öl, men också brygger upp öl till specifik mat. Hos oss hittar du också alltid
unika öl från Poppels Bryggeri.”
Restaurangverksamheten är en väldigt viktig varumärkestillgång, som fungerar som en plattform för interaktion med
kunderna. Bolaget bedömer även att restaurangens och bryggeriets varumärken har en tydlig ”överspillningseffekt”,
där aktiviteter och marknadsföring hos ett av varumärkena automatiskt stärker det andra. Vi har under året sett hur
restaurangverksamheten mer och mer växt fram som en tillväxtfaktor för koncernen.
Under 2021 har vanliga öppettider under fredag - söndag kompletterats med eventverksamhet, där de två mest framträdande
är provningar och företagsevent. Öl&Mat-provningar hålls varje vecka, i form av ledda provningar med ölmatchad middag,
presentation av mat- och dryckeshistoria, ölkunskap och Poppels. Företagsevent sker både i form av större sällskap som
abonnerar hela restaurangen på vardagar, samt mindre sällskap som kommer under vanlig service.
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MARKNADSFÖRING
GULDREGN ÖVER POPPELS

Året inleddes starkt med 8 medaljer på Uppsala Öl&Whisky, såklart ett väldigt bra betyg
på våra öl, speciellt då två fatlagrade produkter tog fyra av de åtta medaljerna.

LANSERING AV POPPELSLÅDAN

Som en del i konceptutveckling för restaurangen, körde vi under 2021 konceptet
”Poppelslådan”, där vi levererade ut färdiga middagar för två personer, med möjlighet
att köpa med folköl. Konceptet mottogs väl och det var uppskattat att kunna återskapa
matchningar mellan öl och mat hemmavid.

LANSERING AV SELECTION SERIES

I och med lanseringen av Selection Series, så började vi för första gången att
kommunicera kring produkter på ett annorlunda sätt. När vi fotar, gestaltar och pratar
om selectionserien så gör vi detta med ett större fokus på expertis i ett lugnare tempo.
Detta då det handlar om produkter med hög hantverkshöjd, som tar sin tid - både att
prata om och att dricka dem.

LANSERING AV EXPERIMENTAL SERIES

Snart efter Selection Series, kom Experimental Series. Här har vi jobbat mycket med att
skapa dynamik och intresse, för att återspegla den lustfyllda innovationen som finns
bakom ölen i serien. När vi jobbar med att presentera dessa produkterna, så är det ett
högt tempo och mycket attityd - något som återspeglar känslan i våra experiment.

LANSERING AV NYA ETIKETTER

Alla gamla produkter, i vår Core Series (som vi döpte det till i samband med lanseringen
av de två nya serierna ovan), fick ett uppdaterat utseende. Mycket jobb låg bakom, och
vi är otroligt stolt över den nya looken!
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FÖRSTA GLUTENFRIA ÖLET

Vi vill att mänskligheten ska älska öl! Dock har vissa delar av mänskligheten svårt med
gluten, så då fick vi göra glutenfritt öl! American Pale Ale var först ut, senare följde även
London Lager. Efter att ha testat att göra vår APA glutenfri i flera månader - utan en enda
reaktion - så vågade vi trycka på knappen och trycka glutenfritt på etiketten.

LANSERING AV ÖL PÅ STORFLASKA

Vi har tidigare jobbat med storflaskor, men då stått och handtappat vilket är både
tidskrävande och kvalitetsosäkert. Med Seven Flowers Sour kom första flaskan som vi
lyckats köra i vår flasklina - dessutom med en härlig kapsyl på toppen! Denna följdes av
Mexican Lager, även den på storflaska, och vi hoppas på fler framöver!

ÖL- OCH MATPROVNINGAR

Vi är väldigt stolta över vår restaurang, och hur den har blivit en plattform för att
få folk att upptäcka hur bra det blir när man matchar öl med mat. Hela menyn är
ölmatchad, därför var det också fullt logiskt att inte ha vanliga ölprovningar - utan
öl- & matprovningar. Varje torsdag har vi nu ledd provning med 5-rätters middag, där vi
berättar om mat- och dryckeshistoria, ölbryggning och Poppels.

LANSERING AV SÄSONGSÖL

Vi har ju gjort säsongsöl sedan start, vi har bara inte förstått att det ska kallas just
säsongsöl! 2021 tog vi steget med nya etiketter, och passade då på att definiera
begreppet säsongsöl inom vår Core Series. Dessa öl märks med årtal och är tänkta att
återkomma under fasta tider på året, varje år. Vi började med 2021 års julöl och kommer
under 2022 fylla på med midsommaröl, oktoberfestöl och såklart julöl igen!

UPPESITTARPROVNING

Vi har under covid haft ett antal olika digitala ölprovningar, men nu kände vi att vi ville
testa något nytt! Ca 1500 personer var med oss under 2,5h en kväll strax innan jul, där vi
provade öl med olika tillbehör, fick matlagningstips och pratade med intressanta gäster.
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STARTEN PÅ 2022

Årets första kvartal präglades av en blandning av olika händelser som direkt eller indirekt påverkade Poppels verksamhet.
Inledningen av året präglades av pandemin där vi såg en negativ påverkan på såväl bryggeri- som restaurang. En starkt
bidragande faktor var de utökade restriktioner som infördes vilket medförde begränsningar på såväl restaurang som andra
verksamheter kombinerat med att många kunder helt enkelt smittades av coronaviruset och därmed var hemma sjuka. Årets
första lansering var inom vår Experimental series och en ny sour ale, Margarita Salty Sour, som uppskattades av våra kunder.
I februari så förbättrades pandemisituationen avsevärt och vi noterade en förbättrad försäljning generellt, men framför allt
inom restaurang där vi såg stark efterfrågan. Under månaden lanserade Poppels två spännande produkter, English Style Pale
Ale och Rhum & Bourbon Stout, vilka båda fick ett varmt mottagande av våra kunder. Även om det inte inledningsvis påverkade
Poppels och vi inte vet den fulla omfattningen så medförde Rysslands invasion av Ukraina ytterligare ansträngningar på våra
och andras försörjningskedjor.
Under mars månad noterade bolaget stark försäljning där samtliga segment och affärsben bidrog. Flera faktorer medverkade
till detta, bland annat nylanserade vi vår Imperial NEIPA i ett modernt format och ny attraktiv design. Produkten mottogs
väl av våra kunder och sålde slut fortare än bedömt varför vi omgående fick brygga mer. Vidare så blev Poppels West Coast
IPA tillgänglig på över 400 Systembolag i mars och vår restaurangverksamhet i Jonsered kunde notera ökat intresse och
fler kunder än någonsin. Sist men inte minst så passerades Poppels en milsten i mars när rekryteringsprocessen för vårt
Citybryggeri påbörjades med stort intresse och många ansökningar.
Och ett litet guldkorn: årets aprilskämt om att Poppels börjar tillverka tobaks- och nikotinfritt snus av restprodukterna från
ölbyggningen fick över 3500 personer att försöka beställa ett gratis varuprov på vår hemsida. April april!
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