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Aura Light krijgt Frost & Sullivan Award  

De Zweedse verlichtingsfabrikant Aura Light heeft de Global Lighting Growth Excellence Leadership 

Award 2016 gewonnen op basis van de recente analyse van de verlichtingsmarkt door Frost & 

Sullivan, een adviesbureau op het gebied van wereldwijde groei.  

Bij Frost & Sullivan Growth Excellence Leadership gaat het erom dat klanten worden geïnspireerd om 

bij een bedrijf te kopen en er steeds opnieuw terug te keren. Bedrijven die op een creatieve en 

winstgevende manier waarde creëren voor hun klanten, zijn gericht op langdurige en snelle groei. 

Bedrijven die uitblinken in het stimuleren van groei, streven er volgens Frost & Sullivan naar om de 

beste te zijn op drie belangrijke gebieden: voldoen aan de eisen van klanten, bevorderen van 

merkentrouw en veroveren van een unieke, duurzame niche in de  markt. 

 

Frost & Sullivan heeft Aura Light bekroond met de volgende motivatie: 

Het inzicht van Aura Light in interne middelen en externe marktfactoren, de geplande overname van 
Zobra om het productaanbod uit te breiden en in verschillende regio's te voldoen aan de behoeften 
van de verlichtingssector en de strategische partnerschap en uitbreiding in de Verenigde Staten 
hebben geresulteerd in de groeidiversificatie en duurzaamheid van het bedrijf. De klantgerichte 
benadering van het bedrijf, die begint bij het productontwerp voor uiteenlopende prijsbewuste 
klanten, en het ervaren verkoopteam dat klanten traint, ondersteunen de indrukwekkende 
merkwaarde en groei van Aura Light. 
Met zijn sterke prestaties op alle gebieden verdient Aura Light de Frost & Sullivan Growth Excellence 

Leadership Award 2016. 

 

Senior Industry Analyst Gautham Gnanajothi van Frost & Sullivan zegt verder: “Aura Light heeft 

uitgebreide ervaring in de verlichtingssector en streeft er voortdurend naar de concurrentie een stap 

voor te zijn. Het bedrijf wordt daarbij voornamelijk gedreven door zijn sterke focus op het bijhouden 

en analyseren van behoeften van en gaten in de markt. De bovenmatige klantgerichtheid, in 

combinatie met de uitstekende kwaliteitseigenschappen van de producten, maken Aura Light een 

gerenommeerde deelnemer op deze markt.” 

 
“We zijn heel blij dat onze inspanningen worden erkend door de experts van Frost & Sullivan", zegt 

Martin Malmros, CEO en Group Director van Aura Light International AB. “Onze groei en de manier 

waarop we onze verlichtingsexpertise innovatief en duurzaam gebruiken bij onze ontmoetingen met 

klanten, zijn succesfactoren die ons door de lastige veranderingen hebben geleid waar de 

verlichtingssector momenteel mee te maken heeft.” 

De prijsuitreiking vindt plaats op 29 juni in Londen.  
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Voor meer informatie:  
Vincent Dirkzwager, Sales Manager Benelux, +31 (0)6 200 833 13 
Sjennine ten Brinke, Marketing Manager Benelux, +31 (0)6 55 39 38 17, 
sjennine.tenbrinke@auralight.com  
    
Over Aura Light  
Aura Light is een verlichtingsfabrikant en levert duurzame lichtoplossingen aan professionele klanten, zodat zij in staat zijn om kosten te 
reduceren en hun ecologische voetafdruk te verlagen. Aura Light staat bekend om haar hoge kwaliteit sproducten met een lange levensduur 
en haar lichtoplossingen waarmee bovendien tot 80% bespaard kan worden op het energieverbruik. De basis voor Aura Light werd al in 
1930 gelegd onder de naam Lumalampan. Long Life lampen worden geproduceerd sinds 1980. Het hoofdkantoor is gevestigd in Stockholm, 
Zweden. Het concern heeft dochterondernemingen en distributeurs en verkoopt lichtoplossingen over de gehele wereld. De klanten komen 
voornamelijk uit de industrie, real estate, retail en de openbare sector. Aura Light heeft zo´n 300 medewerkers en een omzet van 80 miljoen 
euro. Meer informatie vindt u op www.auralight.nl. 
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