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Premiärodlare

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.

Vårdpersonal

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!!

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

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

https://gansub.com/t/pm/3262194801216/
http://www.svenskpotatis.se/
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Skänninge: Laholm: Övriga:

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:

http://www.svenskpotatis.se/
https://www.facebook.com/SvenskPotatis/?__tn__=kC-R&eid=ARCtvx6v1s4Tuv_cmmO3m_p0-EP0qHzgO-WY48RNy4p512n-6auiBV7oFaSycBO-rkYKYA2ZBEFuAQ-R&hc_ref=ARQSqPQtJCEbMHkR5hPxBKQB3LZgMAzB9sRK-7pOSuqlZkABAfJMITPQNsQgfi77RNA&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDhrN_MSw4IJqIgbbz1Hf3rbFJ4q3ed2vFZsWfuNtSM9FURpt9yl80Q-hLzZC1du2R2suumwqVU_1mxQxvU7Ax_P1mD5NBI0VeEpG4afZLTyRJ4KSI1FstzyeJhgWGcR-Zh1jONPyEisGAgAMpRZ9kPmEwnoEj1oqcuJG-K7ln_in7gogXZu6SdxljBPGsSNAiBEw64yD45lu4n5oIAczrChvEzT34QGNZ23MKKmBmffyy_dfyM5F1laTKTo6I4JbX0ncPdaz3wo_OG9mjmJjjc_B2_07W65-ccSOk1KrmZFXgdEVwzvBH9cf1mmpPf-Jnr3g86hWYu9VKaZh2fepGPLQ
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Leveransadress:                     
Östanågatan 1
596 34 SKÄNNINGE

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

Leveransadress:                
Bokbindargatan 2
312 34 LAHOLM

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

Kontaktuppgifter till övriga
besiktningsmän hittar du på
vår hemsida:
https://svenskpotatis.se/om-
oss/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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