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Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

MÅNADSBREV
- Maj 2020 -

Som alla andra i samhället har vi tvingats anpassa vår verksamhet utifrån det rådande läget.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar utvecklingen.
Vi uppdaterar information om läget löpande på vår hemsida: www.svenskpotatis.se.

Premiärodlare

Vårdpersonal

I år var det familjen Svensson i Öllöv
och Ted Ivarsson i Förslöv som var
premiärodlare, den 29 april
plockades den första potatisen. Vi
skänkte 60 kg och Ted 25 kg extra till
St Göran. Totalt 85 kg fördelat på
336 kassar.

De första primörerna skänktes till
vårdpersonalen på St Görans
sjukhus. Vi packade kassarna
hos Ted Ivarsson som även såg
till att primörerna var på St Göran
samtidigt som vi hade premiär.

Instagram

St Görans
instagraminlägg!!

Mediabevakning
På plats under premiären hade vi bl a Sveriges Radio i
direktsändning. Det plus att vi gick ut med pressmeddelande direkt
efter att första potatisen grävts upp blev en enorm
mediauppmärksamhet med en potentiell räckvidd på 32 miljoner via
tv, radio, tidningar som publicerade att den första färskpotatisen
plockats. Via Svensk Potatis facebookinlägg nådde vi 266 000
personer.
Roligast är den uppskattning vi fått från vårdpersonalen på St Görans
sjukhus som hört av sig om att de var rörda över att vi
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uppmärksammade dem och deras arbetssituation. Plus att de alla nu
längtar efter att äta ännu mer färskpotatis!

Följ oss på Facebook och läs mer på vår hemsida

Vill du veta mer vad vi gör och vilket sätt vi marknadsför potatis? Enklast är att följa oss på Facebook,
Instagram eller besöka vår hemsida. Vår hemsida besöks av mellan 15 000 – 20 000 personer varje
månad. De flesta är konsumenter som vill bli informerade och inspirerade av potatis. På hemsidan finns all
information om kvalitetsnormer, godkända sorter för märkning och mycket annat matnyttigt kring potatis.
Besök oss gärna och använd oss som källa när ni gör er marknadsföring av er potatis.
Här hittar du oss på hemsidan: www.svenskpotatis.se
Klicka här för att gilla oss på Facebook: Facebook

Det går alltid att skicka ditt prov till någon av Svensk
Potatis analyslab:
Skänninge:

Laholm:
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Leveransadress:
Östanågatan 1
596 34 SKÄNNINGE

Leveransadress:
Bokbindargatan 2
312 34 LAHOLM

Kontaktperson: Daniel Almérus,
daniel.almerus@svenskpotatis.se,
mobil 070-520 61 68

Kontaktperson: Henrik Löwgren,
henrik.lowgren@svenskpotatis.se,
mobil 070-930 07 01

Kontaktuppgifter till övriga
besiktningsmän hittar du på
vår hemsida:
https://svenskpotatis.se/omoss/kontakt/

Kvalitet är som potatisen en färskvara och som producent är du aldrig bättre än din senaste leverans.
Kvalitetsmärkning SMAK är skapad för att du och dina kunder ska säkra att alla leveranser möter
kundens förväntan. Vår förhoppning är att det arbete vi ska bidra till potatisens fortsatta positiva
trend.
Följ oss i sociala medier för att veta vad vi gör.

Vår affärsidé
Svensk Potatis AB arbetar för att informera om och marknadsföra potatis av hög kvalitet, SMAK-märkt
potatis. Vi har en neutral position i branschen vilket gör oss unika. En stor uppgift är att utföra
kvalitetsanalyser.

Besök oss på vår webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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