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Pressmeddelande, 21 september 2018 

 
Kronfågel utnämnd till Årets leverantör 
 
På Kronfågel är vi fantastiskt glada och stolta över att ha kammat hem priset som Årets leverantör. 

Utmärkelsen är ett bevis på att det täta samarbetet med våra kunder ger resultat, när vi tillsammans 

sätter goda, hälsosamma och hållbara produkter på marknaden.  

 

Med tydlig strategi har Kronfågel länge drivit tillväxt i butikens kycklinghylla. Genom innovation och 

samarbeten inspireras både butikspersonal och konsumenter till att upptäcka kycklingens möjligheter och 

tillsammans driver vi hälso- och hållbarhetsfrågorna framåt. 

 

– Kronfågel är oerhört stolta över detta pris och förtroendet för oss som leverantör. Hårt arbete och konstant 

utveckling tillsammans med våra kunder ger fina resultat. Något som ger oss ännu mer energi att fortsätta 

jobba passionerat för att vara en given samarbetspartner framöver, säger Martin Starkman, 

försäljningsdirektör på Kronfågel. 

 

Juryns motivering till vinsten:  

Årets leverantör tar sin plats i butiken med det trendiga proteinet i fokus. Med sin innovationsförmåga och 

starka närvaro i butiken har man drivit sin kategori på ett unikt uthålligt och strategiskt sätt. En äkta och 

orädd vinnare som med ständiga nyheter och långsiktiga samarbeten kopieras av andra.  

 

 

Kyckling i alla former för butik och konsument 

Kronfågel är Sveriges marknadsledande kycklingproducent och 

fokus ligger på att inspirera till goda, hälsosamma och hållbara 

matval.  

 

– Jag är så stolt över alla mina Kronfågelkollegor som arbetar 

hårt för att ta fram vår svenska kvalitetskyckling. Genom att 

vara öppna, våga utmana och agera i tid kan vi erbjuda butik 

och konsument god, hälsosam och klimatvänlig kyckling i alla 

former, säger Magnus Lagergren, vd på Kronfågel. 

 

 

 

 

 

Dagligvarugalan, som arrangerades av Fri Köpenskap, gick av stapeln den 20 september 2018.  
 

För mer information kontakta gärna: 

Martin Starkman, försäljningsdirektör på Kronfågel. Tel: 0709-737549,  

e-post: martin.starkman@kronfagel.se 
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