
SKYLTA 
UPP
dina KRAV-märkta produkter

KRAV är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning med 99% kännedom. Svenska konsumenter  
anser att KRAV är pålitligt, har hög status och att KRAV-märkt mat är hållbart producerad. Genom  
att tydligt exponera KRAVs märke kan du inspirera och vägleda dina kunder till att göra hållbara val.



KRAV-märket fungerar som en bra vägledning vid köpögonblicket. 
KRAVs märke är tydligt, lätt att uppmärksamma och signalerar ett 
hållbart alternativ med hög kvalitet. 

Takskylt med KRAVs mervärden. Denna budskaps- 
skylt behöver inte sättas i direkt anslutning till 
KRAV-märkta produkter eftersom den har ett mer 
generellt budskap om vad KRAV står för.

Liten rund utstickare placeras i anslutning till 
KRAV-märkta produkter och skapar uppmärksamhet 
och vägledning i hyllan. Den fästes på hyllkanten med 
hållare och finns i vit och grön färg. 

Hyllkantsskylt med KRAVs mervärden. Denna 
budskapsskylt behöver inte sättas i direkt anslutning 
till KRAV-märkta produkter eftersom den har ett mer 
generellt budskap om vad KRAV står för. 

Rund utstickare placeras i anslutning till 
KRAV-märkta produkter och skapar uppmärksamhet 
och vägledning i hyllan. Den fästes på hyllkanten  
med hållare. 

Visa upp ditt KRAV-märkta sortiment

Du får använda KRAVs namn eller märke i anslutning till  
förpackade KRAV-märkta produkter utan att vara certifierad. 



Om du marknadsför produkter i lösvikt eller produkter som har  
tagits ur sin förpackning måste du ha en KRAV-certifiering eller  
vara registrerad för varumärkesanvändning.  
Registreringen gör du själv på krav.se/registrera

Hyllkantsvippa placeras i anslutning till 
KRAV-märkta produkter och skapar uppmärksamhet 
och vägledning i hyllan.

Liten skylt till hållare är en enkel skylt att använda 
vid oförpackade produkter i exempelvis manuell disk 
och buffé. Den finns i grön och vit färg. 

Hyllkantsetikett placeras i anslutning till KRAV- 
märkta produkter och skapar uppmärksamhet och 
vägledning i hyllan. Den finns i vit och grön färg.

BESTÄLL HÄR!
Du hittar skyltmaterialet i 
KRAVs webbshop:  
shop.krav.se

Klisterdekal till glasdörr behöver inte sättas i  
direkt anslutning till KRAV-märkta produkter eftersom  
den har ett mer generellt budskap om vad KRAV står för.



Kring ekologiska odlingar finns i genomsnitt 50 procent  
fler arter av växter och pollinerare. Genom att välja KRAV- 
märkt mat kan du bidra till ökad biologisk mångfald. 

 
Djur på en KRAV-certifierad gård ska ges möjlighet att leva så 
naturligt som möjligt. Därför får de vara ute och beta mycket. 

 
Anställda på KRAV-certifierade företag får inte utsättas för 
 diskriminering, får avtalsenlig lön, arbetstid som är kollektiv- 
avtalsenlig, har säkra och hygieniska boendeförhållanden. 
 

När du väljer KRAV-märkt mat tar du ett steg för att minska 
 utsläppen av växthusgaser, för KRAV-certifierade företag   
arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan. 
 

I KRAV-certifierad odling används inga naturfrämmande  
kemiska bekämpningsmedel. Varken när det gäller mat till 
människor eller foder till djuren. 
 

Hela kedjan kontrolleras regelbundet av företag som är helt  
fristående från KRAV, så kallade certifieringsorgan som är 
 godkända för att utföra kontroller åt KRAV. 

ÄT BÄTTRE


