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Crunchfish presenterar på All Digital Week - 
Hur räddar vi mat från att slängas? 
 
Över en tredjedel av all mat som produceras slängs idag. Att vi behöver minska matsvinnet 
är de flesta överens om och mycket återstår att göra. Människors vanor behöver förändras 
och där kan digital teknik bidra till att ändra beteenden genom att bland annat belöna dem 
som bidrar genom att rädda mat redan i butiken. 

 

 
 
På onsdag den 24 mars kl 13.00 presenterar Linda Kronby - VD för Crunchfish Food Waste AB - hur digital 
teknik kan bidra till att minska matsvinnet. Crunchfish har patenterat en lösning som kan rädda mat genom 
att belöna konsumenterna direkt i kassan. 
 
Föreläsningen är en av flera under evenemanget ALL DIGITAL Week., vilket är en europeisk kampanjvecka där 
alla som arbetar för ökad digital delaktighet kan delta. 
 
Anmälan görs på:  
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/om-oss/kalender/kalenderhandelser---orebro/2021-02-24-hur-raddar-
vi-mat-fran-att-slangas.html 
 
 
 



 
 
 

 

Pressmeddelande 
2021-03-19 
 

Crunchfish AB Stora Varvsgatan 6A 211 19 Malmö Sweden ï +46 40 626 77 00 ï ir@crunchfish.com ï www.crunchfish.com 

 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish AB 
+46 708 46 47 88 
joachim.samuelsson@crunchfish.com  
 
Linda Kronby, VD för Crunchfish Food Waste AB 
+46 702 66 42 05  
linda.kronby@crunchfish.com 
 
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250. 
 
Om Crunchfish – crunchfish.com/food-waste  
Crunchfish är ett techbolag med patentsökta lösningar för Digital Cash som kan integreras både med 
betalningsrälsen och mobila plånböcker. Lösningarna är globalt skalbara och gör digitala betalningar mer robusta 
eftersom riskerna med störningar och driftstopp elimineras. Vi har också utvecklat Blippit, en appterminal som 
ansluts till kassasystem för både online- och offlinebetalningar och har en patentsökt lösning för att minska 
matsvinnet. Crunchfish utvecklar även geststyrning av smarta AR-glasögon till konsumentmarknaden. Crunchfish är 
sedan 2016 noterade på Nasdaq First North Growth Market med huvudkontor i Malmö och med representation i 
Indien. 


