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Ecooking leverer bedste regnskab nogensinde: 

Formlen er fundet: Nu jagter den danske hudplejesucces, stiftet af Tina Søgaard, et endnu større 
internationalt gennembrud drevet af whole sale og egen onlineshop. Ecooking annoncerer 
samtidig et rekordregnskab for 2020 med en femdobling af omsætningen fra 2018 til 2020, og 
med en egenkapital på 13,6 millioner kr. er Kolding-virksomheden nu gearet til at ændre 
vækststrategien markant. 

Fra at blande cremer, olier og serummer ved sit eget køkkenbord i Kolding, når hendes børn var 
lagt i seng til eksportsucces med salg i 35 lande. Det er, hvad Tina Søgaard har opnået på blot seks 
år. I dag drives selskabet af administrerende direktør Henrik Egebæk, mens Tina Søgaard selv er 
bestyrelsesmedlem og direktør for udvikling af produkterne og virksomheden. 

”Vi er nok gået lidt stille med dørene, når det gælder vores internationale drømme og ambitioner for 
Ecooking, men ingen skal være i tvivl om, at vi nu har fundet den formel, der kan løfte 
virksomheden ud på en global succesrejse – ovenikøbet inden for en produktkategori mange måske 
undervurderer. Nu står vi overfor et markant skifte i strategien, hvor vi går fra at drive en organisk 
vækst på de internationale markeder til at ekspandere og investere massivt i en række udvalgte 
markeder, hvor vi beviseligt kan få et langt stærkere fodfæste,” siger administrerende direktør 
Henrik Egebæk om den ændrede strategi. 

Fra dansk niche-hudpleje til international succes

Blandt de markeder, der har drevet Ecookings store vækst er Rusland, der siden 2019 samlet set 
står for fem procent af omsætningen sammen med Norge og UK med en forventet fordobling i 
2021. Det sidste år har Ecooking brugt på at udvikle en vertikal strategi for udvalgte lande på 
baggrund af analyser af det organiske salg, primært drevet af solide partnersamarbejder og 
kommunikation med fokus på at få produkterne ud i hænderne på kunderne. 

”Vi har bevidst arbejdet meget bredt i en række lande for at få en forståelse af 
markedsforholdene og de kulturelle dynamikker, et produkt som vores, skal kunne tilpasse sig, til 
at fokusere på udvalgte lande. Vi er f.eks. godt i gang med at etablere os i Norge, som jeg har store 
forventninger til over de kommende år. Der er intet, vi er kommet sovende til og derfor 
geninvesterer vi også 25 procent af omsætningen i marketing for at opnå yderligere vækst,” 
siger Henrik Egebæk.

408 procent oms tningsstigning

Ecooking er forkælelse til din hud og dit hår med effekt og kvalitet i fokus. 
Produkterne er skabt med ønsket om at opnå en synlig virkning - og så meget 
naturlighed og økologi som muligt. Vores vision er at lave produkter med omtanke for 
dig og vores miljø. Serien er danskudviklet og oprindeligt håndfyldt på egen lille fabrik. 



/ecooking @ecooking ECOOKING.DK
Se mere på:

”Jeg har selv stået ude i butikkerne og kommunikeret med kunderne i de lande, vi nu investerer at 
vækste i, fordi jeg har en dyb respekt for de kulturelle forskelle. Det har altid været en klar 
prioritering i stedet for blot at forudsætte eller antage noget på forhånd. Dog er der én ting, der 
altid går igen i vores go-to-market strategi, og det er at lade kunderne selv bruge produktet. Vi står 
for dansk hudpleje med fokus på effekt og rig på naturlighed og økologi, og produktets kvalitet 
ræsonnerer utroligt godt hos kunderne, og trods jysk sindighed, er vi rigtig stolte af det, Ecooking 
betyder for efterhånden rigtig mange mennesker,” udtaler stifter Tina Søgaard.

Modstandsdygtig i krisetid

Efter den globale finanskrise i 2007-2009 blev skønhedsindustrien udråbt som immun over for 
recession. Covid-19 pandemien har vist, at det er en sandhed med meget få modifikationer. Dele af 
skønhedsindustrien, blandt andet i USA, har oplevet mindre tilbagegang på kosmetik, mens 
Ecookings del, hudpleje har gentaget historien og vist sig modstandsdygtig over for globale kriser. 
Ecookings vækstrater ligger dog langt over branchens gennemsnit og er fordelt på både detail og 
e-commerce, der også fremadrettet får en fremtrædende rolle i den internationale vækst - men 
først og fremmest af partnerskaber. Egenkapitalens udvikling er steget med 90 procent alene fra 
2019 til 2020, hvilket er næsten en fordobling. Det internationale fodfæste blev igangsat med salg i 
tre lande i 2017 til de nuværende 35 lande. 

Tina Søgaard er ejer af Ecooking, House of Cosmetics, der er en produktionsvirksomhed, samt 
børnehudplejeserien Lille Kanin, der sælges i førende danske butikskæder, foruden ejerandele i 
Copenhagen Care Brands.

Ecooking er forkælelse til din hud og dit hår med effekt og kvalitet i fokus. 
Produkterne er skabt med ønsket om at opnå en synlig virkning - og så meget 
naturlighed og økologi som muligt. Vores vision er at lave produkter med omtanke for 
dig og vores miljø. Serien er danskudviklet og oprindeligt håndfyldt på egen lille fabrik. 


