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etablerad 1988. Kedjan har 103 butiker över hela Finland. Arsomsättningen ligger pä 55 miljoner euro och
med omkring 300 anställda.

tillväxt pä en snabbt föränderlig och
allt mer konkurrensutsatt marknad.
De har en bred internationell
spännvidd. Bolaget är främst inriktat

Gnzzly Zoo grundades 2006. Ked-

pä den europeiska marknaden och

jan driver nio butiker i Sverige samt

Finska Musti ja Mirri
förvärvar den svenska
zoofackhandelskedjan
GÄzzly Zoo
Leash

en webbutik som lanserades 2011.
Kedjans omsättning uppgä

till

cirka

12-03-22

Tillsammans har Mustija Mirri och
Grrzzly Zoo totalt 1 12 butiker, samt en

ärsomsättning om cirka 70 miljoner
euro, och runt 400 anställda.
Musti ja Mirri är en zoobutikskedja

N
strategiföretag för den
internationella Petcare
branschen

prestation pä den internationella Pet
Care marknaden genom en passion
för branschen, ömsesidigt förtroende

och en total fokus pä att utveckla
pragmatiska lösningar.

PET HORIZONS har grundats av
tre ledande experter pä sällskapsdjursbranschen med ett viktigt mäl:
Att hlalpa kunder att uppnä lönsam

Rinq eller e-mdll oq

Fä et

strategier, kreativa marknadsföringskoncept och effektiva processer för
distributionskanaler.
Bob Hanson, grundare och en
valkand branschexpert i Europa och

USA säger:
- Vi ser fram emot att hjälpa vära
kunder att nä sina mäl och positionera sig för tillväxt och överlägsen

AB, som verkar under Grizzly Zoos

eller varumärket planeras efter för-

PET HORIZONS hjälper sina
marknaden genom banbrytande

Kalla: The P ET global N ewsletter

Holdi.g Oy, moderbolag till

värvet.

vill förstärka sin

kunder att differentiera sig pä

10 miljoner euro.

Musti ja Mirri Oy och det svenska
företaget Pals Pet Holding Sverige
varumdrke, har tecknat ett avtal enligt vilket Leash Holding Oy förvärvar
100 procent av bolagets aktier. Inga
förändringar i Grizzly Zoo konceptet

globala kunder som
närvaro i Europa.
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pä IMARC mcsklnen
* tilbeltar
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bob.hanson@pet'horizons.com
KaLb: PetHonzon
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