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Aura Light krijgt in San Francisco een prijs voor het meest energie-

efficiënte led-paneel ter wereld 

Het Zweedse verlichtingsbedrijf Aura Light heeft de Global Efficiency Medal gekregen van het 

belangrijke wereldwijde forum The Clean Energy Ministerial (CEM). Het bedrijf krijgt de prijs voor 

de meest energie-efficiënte verlichting ter wereld in de categorie ‘Commerciële platte armaturen’, 

voor zijn led-paneel Aura Lunaria. De prijsuitreiking vindt op 2 juni plaats in San Francisco. 

De prijsuitreiking vindt plaats in San Francisco ter gelegenheid van de zevende conferentie van de 

Clean Energy Ministerial (CEM7). De deelnemers van de conferentie zijn ministers van Energie en 

andere hoge afgevaardigden van de 23 deelnemende CEM-landen en de Europese Commissie. Aura 

Light is aanwezig om de SEAD (Super-efficient Equipment and Appliance Development) Global 

Efficiency Medal in de categorieën voor Europa en Australië, en de algemene wereldwijde prijs in 

ontvangst te nemen.  

“Dit is een internationale wedstrijd ter stimulering van het gebruik van energie -efficiënte 

producten en we moesten het opnemen tegen grote wereldwijde verlichtingsbedrijven. Deze 

prijs opent nieuwe mogelijkheden voor ons en we hebben veel positieve aandacht gekregen, 

vooral in de VS”, zegt Martin Malmros, CEO Aura Light International AB.   

 

CEO Martin Malmros van Aura Light vertegenwoordigt het bedrijf tijdens de prijsuitreiking. Hij neemt 

ook deel aan de handelsmissie die op initiatief van het Zweedse Energieagentschap is gekoppeld aan 

CEM7. Aan de handelsmissie nemen ook andere innovatieve Zweedse bedrijven deel, zoals Climeon, 

Eze Systems en Innoventum.  

 

Bekijk hier de video waarin president Obama de zevende Clean Energy Ministerial (CEM) aankondigt: 

https://www.youtube.com/watch?v=TUYdK4cNsBY&feature=youtu.be  
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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 Super-efficient Equipment and Appliance Deployment (SEAD) 
Het Super-efficient Equipment and Appliance Deployment (SEAD) Initiative is een vrijwillige samenwerking tussen regeringen 
waarin wereldwijd de productie, de aankoop en het gebruik van energie-efficiënte apparaten, verlichting en machines wordt 
gestimuleerd. SEAD is een initiatief vanuit de Clean Energy Ministerial (CEM) en een taak van het IPEEC (International 
Partnership for Energy Efficiency Cooperation).  

Over de Clean Energy Ministerial 
De Clean Energy Ministerial (CEM) is een belangrijk wereldwijd forum voor het stimuleren van beleid en programma's die 
schone-energietechnologie bevorderen, voor het delen van geleerde lessen en best practices en voor het aanzetten tot de 

transitie naar een wereldwijde economie op basis van schone energie. Initiatieven z ijn gebaseerd op gebieden van algemeen 
belang voor de deelnemende regeringen en andere belanghebbenden. 

Over Aura Light  
Aura Light is een verlichtingsfabrikant en levert duurzame lichtoplossingen aan professionele klanten, zodat zij in staat zij n 

om kosten te reduceren en hun ecologische voetafdruk te verlagen. Aura Light staat bekend om haar hoge 
kwaliteitsproducten 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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