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Aura Light får utmärkelse av Frost & Sullivan 
 
Det globala undersökningsföretaget Frost & Sullivan har tilldelat belysningsföretaget Aura Light 
2013-års utmärkelse för ledande europeiska tillväxtbolag på marknaden för belysningsutrustning 
2013.  
 
Frost & Sullivans pris för ledande tillväxtbolag delas ut till det företag som haft den sammanlagt 
högsta årliga tillväxten under de tre senaste åren. Tre områden har identifierats som centrala: 
företagets kundservice, modellen för direktförsäljning och den kompletta produktportfölj.  
 

- De projekt som Aura Light har genomfört de senaste tre åren, sedan företaget trädde in på 
den kraftigt konkurrensutsatta marknaden, har tydligt placerat företaget i framkant inom 
branschen och gjort det möjligt att påvisa en enastående tillväxt, säger Balaji Anand Sagar, 
Research Analyst, Environment & Building Technologies på Frost & Sullivan. 
 

Frost & Sullivan har tilldelat Aura Light utmärkelsen med följande motivering: 
“Aura Light är ett kundorienterat företag, som omsorgsfullt tar hand om sina kunders behov, 
skräddarsyr lösningar för att möta behoven med ett välsorterat produktsortiment och bibehålla 
sina goda kundrelationer. Dessa egenskaper har bidragit till att Aura Lights kunder väljer detta 
företag till sina belysningsprojekt.”  
 

- Vi är mycket stolta över att Frost & Sullivan uppskattar att vi arbetar aktivt med de 
utmaningar som är förknippade med LED-lösningar för belysning, genom att förstå 
dynamiken på marknaden och samtidigt ha kundens behov i fokus, säger Martin Malmros, 
VD och koncernchef, Aura Light International AB. Denna utmärkelse visar att vår satsning på 
hållbara belysningslösningar uppmärksammas av experterna i branschen. 
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För ytterligare information kontakta: 
Martin Malmros, VD och koncernchef, Aura Light International AB,  
08 564 883 40, 0730 45 83 40, martin.malmros@auralight.com 
Catharina Flink, VP Product Development, Aura Light International AB 
08 564 881 42, 0702 63 20 82, catharina.flink@auralight.com  
 
Om Aura Light  
Aura Light är ett belysningsföretag som erbjuder hållbara belysningslösningar till professionella kunder så att de kan minska 
sina kostnader, sin energiförbrukning och miljöpåverkan. Aura Light är kända för lång livslängd, hög kvalitet och 
energibesparing, där Aura Lights belysningslösningar kan minska energiförbrukningen med upp till 80 procent. Grunden till 
Aura Light lades redan 1930 under namnet Lumalampan och Long Life-lysrör har producerats sedan 1980. Huvudkontoret 
ligger i Stockholm och belysningslösningarna säljs över hela världen genom koncernens dotterbolag och återförsäljare. 
Kunderna hittas främst inom industri, handel och offentlig sektor. Aura Light har cirka 270 anställda och en omsättning på 
cirka 600 miljoner kronor. Läs mer på www.auralight.se. 
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