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Aura Light ontvangt Frost & Sullivan award 

Hamburg, 5 november 2013 – Aan de Zweedse lichtfabrikant Aura Light is de European Growth 
Leadership Award 2013 toegekend in de markt voor verlichtingsarmaturen door het wereldwijde 
groeiadviesbureau Frost & Sullivan. 

De Frost & Sullivan Growth Leadership Award wordt uitgereikt aan het bedrijf dat heeft aangetoond 
te excelleren in het bereiken van de hoogste, jaarlijkse, gecombineerde groeiratio gedurende de 
afgelopen drie jaar. Daarbij staan drie pijlers centraal: de uitstekende klantenservice van het bedrijf, 
het direct sales model, en de volledige productlijn.  
 

“Sinds haar intrede in de zeer concurrerende wereld van verlichtingsarmaturen, drie jaar 
geleden, heeft Aura Light projecten voltooid die het bedrijf duidelijk een voorsprong op de 
markt hebben gegeven. Aura Light heeft hierdoor werkelijk uitzonderlijke groeiprestaties 
laten zien”, aldus Balaji Anand Sagar, onderzoeksanalist, milieu- en bouwtechnologieën bij 
Frost & Sullivan. 
 

Frost & Sullivan heeft de volgende motivering gegeven: 
“Aura Light, een klantgericht bedrijf, besteedt ruimschoots aandacht aan de eisen van zijn klanten, 
maakt oplossingen op maat om aan deze eisen te voldoen met een volledige productlijn en 
onderhoudt sterke banden met haar klanten. Deze kwaliteiten van Aura Light hebben ervoor 
gezorgd dat klanten voor dit bedrijf kiezen voor hun verlichtingsprojecten.”  
 

“Wij zijn vereerd dat Frost & Sullivan een waardering geeft voor het feit dat wij de uitdaging 
aangaan met betrekking tot LED verlichtingsoplossingen door de dynamiek van de markt en 
de behoeften van klanten te begrijpen”, aldus Martin Malmros, CEO en Groepsdirecteur, 
Aura Light International AB. “Deze prijs bevestigt dat onze focus op duurzame 
lichtoplossingen wordt erkend door de experts in de branche”. 

 

Aura Light Central Europe 
  



 

Voor meer informatie: 
Vincent Dirkzwager, Sales Manager Benelux, Aura Light Central Europe, +31 (0)6 200 833 13  
Sjennine ten Brinke, Marketing Manager Aura Light Central Europe, +31 (0)6 55 39 3817, 
sjennine.tenbrinke@auralight.com 
Martin Malmros, CEO and Group Director, Aura Light International AB, +46 (0)8 564 883 40 

 

Over Aura Light 

Aura Light is een verlichtingsfabrikant en levert duurzame lichtoplossingen aan professionele klanten, zodat zij in staat zijn 
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, retail en de openbare sector. Aura Light heeft ruim 270 medewerkers en een omzet van zo´n 70 miljoen 
euro. Meer informatie vindt u op www.auralight.nl. 
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