
Delta i Lantmännens fototävling!
Mellan juni och augusti kan alla som är intresserade av Lantmännen och/eller foto delta i
Lantmännens fototävling på temat "Lantmännen från jord till bord".

Även denna sommar anordnar Lantmännen en fototävling på temat "Lantmännen från jord till
bord". Nu har du chans att skicka in dina bästa bilder! Exempel på motiv är medarbetare,
medlemmar, våra anläggningar, kontor och byggnader, fält, landskap, jordbruk och aktiviteter
på en gård - allt som speglar Lantmännens verksamhet.

Tävlingen är öppen mellan juni och augusti för dig som är medarbetare, medlem eller bara
intresserad av Lantmännen och foto.

Så här tävlar du:

• Skicka in foton eller korta videoklipp, max 60 sekunder. Du får tävla med max 10 filer.
• Liggande eller stående format spelar ingen roll, men gärna så hög upplösning som

möjligt. Om du skickar bilderna från mobilkameran skicka originalbilden (inte en
"medium" eller "stor" fil).

• Mejla dina bilder till reimagine@lantmannen.com. Skriv "fototävling" i ämnesraden.

Om du har ett öppet konto på Instagram får du gärna tagga bilderna med #lantmannensummer.

Du har fram till den 31 augusti på dig att skicka in dina bilder. Vinnarna kommer att presenteras
i början av september i våra sociala kanaler. Om du en av vinnarna kommer vi att kontakta dig
via e-post.

För mer information, kontakta gärna: 

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av
19 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 50 miljarder SEK på årsbasis.
Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom
livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på
kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela
värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.
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