PRESSEMELDING
Lofotens storsatsning Proburger vinner Årets nyhet i
NorgesGruppen 2019.
På et stort leverandørtreff torsdag 21. mars i regi av NorgesGruppen, ble det klart at Lofoten
Proburger er kåret til årets nyhet i 2019. De proteinrike fiskeburgerne vant i skarp
konkurranse med produkter som Dent Crush og Skyr Luftig.
Etter mye fokus på fallende sjømatkonsum blant de yngre, utviklet Lofoten en helt ny serie
med proteinrike fiskeburgere. Proburger er laget for å møte den økende interessen for
kosthold og trening hos yngre målgrupper. Proteinbølgen har slått inn over norsk dagligvare
de siste par årene. Nå har Proburger satt fiskeburgere på kartet som en fantastisk
proteinkilde, og ikke minst som et kjapt og sunt måltid som smaker skikkelig godt!
«Det var med stor glede og jubel vi mottok beskjeden om at Proburger er kåret til årets nyhet
i NorgesGruppen. Det er lagt ned mange hundre timer med arbeid for å utvikle konseptet,
mediepakken og ikke minst selve produktene. Da er det veldig gøy å få en slik anerkjennelse
fra NorgesGruppen, samtidig som det er spesielt gledelig å finne ut at vi faktisk treffer langt
yngre forbrukere med Proburger enn det fiskeburgere vanligvis gjør» sier produktgruppesjef
Agnete Bell.
Valget av årets nyhet 2019 ble begrunnet av juryen med følgende:
•
•
•

Leverandøren av årets nyhet er dyktig på innovasjon og produktutvikling
Årets nyhet i 2019 har tatt trendene på alvor og lansert et produkt som treffer godt
ift de som er opptatt av helse og kosthold.
Årets nyhet har dratt trenden med protein og funksjonell mat over til ferskvare

Kontakt:
Agnete Cecilie Bell (Produktgruppesjef Lofotprodukt AS): 907 99 783 / agnete@lofoten.no
Fakta om Lofotprodukt AS:
• Forretningsvirksomhet: salg og markedføring av sjømat
• Hovedkontor og fabrikk på Leknes i Vestvågøy kommune i Lofoten.
• Salgs- og markedskontor i Oslo.
• Ca. 600 mill. NOK i omsetning
• 25 ansatte.
• Etablert i 1994
• Tildelt Nielsens merkestyrkepris 2018
• Ble av NHO kåret til «Årets mat- og drikkeprodusent» i 2013
• Inngår som del av det nordiske sjømatkonsernet Insula AS
• Internett: www.lofoten.no

•

facebook.com/lofotprodukt
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