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KRONFÅGEL NY SPONSOR TILL GOTHIA CUP  
INSPIRERAR UNGA TILL ATT ÄTA BÄTTRE OCH MER HÅLLBART 
 

För första gången någonsin går Kronfågel in som stolt samarbetspartner till Gothia Cup. Inte 

nog med att Gothia Cup i samband med detta byter ut sina vanliga köttbullar mot Kronfågels 

hälsosamma kycklingköttbullar  Kronfågel lanserar även initiativet God Match, ett 

vänskapsprojekt som ska jobba för att skapa spännande möten och god stämning bland spelare 

från olika lag.  

 

 Vi är väldigt stolta över att gå in som partner till världens kanske främsta fotbollsevent för unga. 

Hälsa, matinnovation och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat och Gothia Cup känns därför som 

den perfekta platsen att få dela med oss av vårt budskap, säger Susanne Zabrodsky, 

marknadschef på Kronfågel. 

 

Vill inspirera till hälsosam och hållbar livsstil 

Initiativet GOD MATCH togs fram med ambitionen att öka interagerandet mellan lagen under 

fotbollscuper. Att uppmana till god stämning och nya möten över laggränserna och låta ledord 

som inkludering och kamratskap gå före matchresultat. Genom detta vill Kronfågel även inspirera 

unga till en mer hälsosam och hållbar livsstil.  

 

Ett antal aktiviteter kommer att ske på plats både i form av ett socialt 

matbord, en foodtruck med god och hälsosam kyckling i olika 

smakkombinationer, samt kompisbindlar som delas ut av varje lag till 

matchens godaste motståndare. Under cupens gång används även 

Kronfågels sociala medier för att dela aktiveringen av GOD MATCH. 

 

 Den unga generationens spelare är vår framtid. Om vi kan bidra och 

inspirera till goda samtal över laggränserna och dessutom förändra 

synen på god, hälsosam och hållbar mat har vi kommit en bra bit på 

vägen, säger Susanne Zabrodsky, marknadschef på Kronfågel.      

 

För mer information vid mediefrågor kontakta: 

Sandra Engstrand, tel: 073 087 20 78, e-post: sandra.engstrand@kronfagel.se 
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