
 
 

Press release              Sintra, 5 de Novembro de 2013 
 

 

Aura Light recebe prémio Frost & Sullivan 
 
A empresa sueca de iluminação, Aura Light, recebeu o prémio European Growth Leadership 2013 
pela sua prestação no mercado de iluminação, atribuído pela empresa de consultoria de 
crescimento global Frost & Sullivan. 
 
O Prémio Growth Leadership da Frost & Sullivan é concedido à empresa que tenha demostrado 
excelência em alcançar a maior taxa de crescimento anual conjunta nos últimos três anos. Três 
aspetos foram identificados como centrais: o excelente serviço ao cliente por parte da empresa, o 
modelo de vendas diretas e a linha de produtos completa. 
 

- Os projectos levados a cabo pela Aura Light nos últimos três anos, desde a sua entrada no 
mercado altamente competitivo das luminárias, colocam claramente a empresa à frente do 
mercado permitindo demonstrar uma performance de crescimento verdadeiramente 
notável, diz Balaji Anand Sagar, Research Analyst, Environment & Building Technologies da 
Frost & Sullivan. 
 

Frost & Sullivan premiou a Aura Light com a seguinte motivação: 
“A Aura Light, uma empresa orientada para o cliente, atende cuidadosamente às necessidades dos 
seus clientes, mantendo um forte relacionamento com estes e criando soluções personalizadas para 
responder aos seus requisitos com uma ampla linha de produtos. Estas virtudes da Aura Light 
levaram a que os seus clientes escolhessem esta empresa para os seus projetos de iluminação." 
 

- Estamos orgulhosos por a Frost & Sullivan reconhecer que enfrentamos os desafios 
relacionados com soluções de iluminação LED tentando compreender a dinâmica do 
mercado e as necessidades dos clientes, diz Martin Malmros, CEO e Diretor do Grupo Aura 
Light International AB. Este prémio confirma que o nosso foco em soluções de iluminação 
sustentáveis é reconhecido pelos especialistas do setor. 
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Para mais informação, contacte por favor:  

• Alberto Vanzeller, Manager Aura Light Portugal  
+351 210 999 888 alberto.vanzeller@auralight.pt 

• Filipa Lopes,Communication, Aura Light Portugal, 
+351 91 581 74 74, filipa.lopes@auralight.pt 

• Claire Lacroix, Marketing Manager South, Aura Light,  
+33 (0)6 98 81 90 91, claire.lacroix@auralight.fr 
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Acerca da Aura Light 
A Aura Light é uma empresa de iluminação que fornece soluções de iluminação sustentáveis para clientes profissionais, o que lhes permite 
reduzir custos, consumo de energia e impacto ambiental. A Aura Light é reconhecida pela longa vida útil, alta qualidade e redução de 
consumo de energia, uma vez que as soluções de iluminação Aura Light podem reduzir o consumo de energia em até 80 por cento. As bases 
da Aura Light tiveram lugar em 1930 sob o nome de Lumalampan e as lâmpadas fluorescentes Long Life são produzidas desde 1980. A sede 
está localizada em Estocolmo, Suécia. As subsidiárias Aura Light e seus distribuidores vendem soluções de iluminação em todo o mundo, 
sendo os seus clientes, principalmente, das áreas da indústria, retail e sector público. Leia mais em www.auralight.pt 


