Skylta upp med Från Sverige
och KRAV i din butik!

Med en tydlig butiksskyltning med Från Sverige och KRAV hjälper du dina kunder att hitta
ekologiska och KRAV-märkta varor som är ursprungsmärkta med Från Sverige i din butik.
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Odlat i Sverige

Fött & uppfött i Sv

erige

Förädlat i Sverige

Förpackat i Sverige

ige
Kontrollerat i Sver

Varumärket KRAV visar att en vara är ekologiskt
producerad.

KRAVs regler uppfyller EU:s förordning för ekologisk
produktion – det måste all produktion och försälj
ning av ekologiska varor inom EU göra. EU:s regler
gäller för en ekologisk miniminivå, därutöver har
KRAV tuffare regler inom flera områden. Alla före
tag som producerar produkter med KRAVs märke
granskas årligen av oberoende certifieringsorgan som
ser till att KRAVs regler följs.

Läs mer på krav.se

Ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och
Mjölk från Sverige visar att produkten är svenskproducerad.

En märkt produkt uppfyller kriterierna: Odlat, fött och
uppfött, förädlat, förpackat och kontrollerat i Sverige.
Från Sverige-märkningen har tydliga regler och
krav på att kontroll och uppföljning samt produk
tion ska ha skett i Sverige. En svensk flagga eller
texten ”Ursprung Sverige” betyder inte samma sak som Från
Sverige-märket. Ibland används flagga eller text på produkter
med importerad råvara som är förädlad och förpackad i
Sverige eller på svensk råvara som är producerad i annat land.
De får inte ursprungsmärkas med Från Sverige.

Läs mer på frånsverige.se
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butiksmaterial KRAV & Från Sverige

Hyllkantsetiketten är liten och smidig att
sätta upp i butikens alla avdelningar. Standardformat för hyllkanter.
Format: 80x35 mm. Artikelnr: SVM-128

Hylletiketten har ett standardformat som kan
sättas på en hyllkant. Den är större än hyllkants
etiketten. Passar för hållare 210x80 mm. Standard
i de flesta inredningar.
Format: 210×74 mm. Artikelnr: SVM-127

Den runda utstickaren har dubbelsidigt tryck.
Fästs enkelt med en hyllvippa i aluminium
(74 mm) som bifogas vid beställning.
Format: 100 mm Ø. Artikelnr: SVM-133

När Från Sverige-märket och
KRAV-märket finns på varans ytterhölje, förpackning eller returback
kan du alltid använda skyltmaterialet
KRAV Från Sverige vid produkten.

Pallsvep. Passar bra till kampanj under exempelvis Från Sverige-veckorna.
Format: 0,4 meter x 25 meter.
Artikelnr: SVM-126

Sticker för exempelvis äpplen. Produkt för
producenter.
Format: 20 mm, levereras i rulle.
Artikelnr: SVM-129

bestÄll butiksmaterialet på:
Där kan du även ladda ned pdfer för tryck och
print, sortera med KRAV-knappen.

frånsverige.se/bestall

shop.krav.se
välj Butik
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