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LUOMU INVEST OY JA KRONFÅGEL AB VIENTIYHTEISTYÖHÖN  

POLAR WINGS -BRÄNDILLÄ 

 

 

Suomalaisen luomukanapojan vienti on vahvassa kasvussa erityisesti Aasiassa. Viennin 

voimakkaaseen kehittämiseen Luomu Invest Oy on solminut yhteistyösopimuksen ruotsalaisen 

Kronfågel Ab:n kanssa. Jatkoaskeleisiin lähdetään vientimarkkinoita puhuttelevalla brändillä 

Polar Wings ja uudella innovatiivisella pakkausratkaisulla, jossa korostuvat luonnon puhtaus, 

yötön yö sekä free from -periaatteet. Luomu Invest Oy:n yleisöanti on parhaillaan avoinna 

15.6.2018 asti. 

 
Luomu Invest Oy:n suomalaiset luomukananpojat ovat saavuttaneet vientimarkkinoilla nopeasti kasvua. Yhtiön 

perustamisvuoden 2014 jälkeen yhtiössä tähdättiin Suomen markkinoiden lisäksi heti myös viennin 

vahvistamiseen. Eurooppaan ja Aasiaan suuntautunut myyntityö menestyi ja vuonna 2016 toimitettiin 

ensimmäiset erät HongKongiin ja Japaniin sekä Eurooppaan. Vuonna 2017 vienti muodosti jo 30 % koko 

myynnistä ja tavoitteena on kasvattaa osuutta 50 %:iin kahden vuoden sisällä. Hong Kongin osalta tänä vuonna 

myynnissä päästään lähes kahteen miljoonaan euroon. Jotta vientiin saadaan lisää resursseja, Luomu Invest Oy 

on avannut yleisöannin ja sopinut lisäksi yhteistyöstä ruotsalaisen Kronfågelin kanssa.  

 

”Suomalainen luomukananpoika kiinnostaa vientimarkkinoilla, sillä se on ainutlaatuinen turvallisuutensa, 

puhtautensa, eettisyytensä ja uskottavuutensa ansiosta,” kertoo yhtiön perustaja ja viennistä vastaava Arto 

Jokinen. ”Kronfågelin kanssa olemme solmineet yhteistyösopimuksen, jotta saamme resursseja viennin 

seuraaviin askeleisiin. Tähtäimessämme on nyt Hong Kongin ja Japanin markkinoiden jalansijan vahvistaminen 

sekä uudet kohteet Etelä-Korea ja Singapore. Näille markkinoille lanseeraamme uuden innovatiivisen 

pakkauksen korkeatasoisten myymälöiden pakastevitriineihin. Pakkaus lanseerataan kesän aikana neljässä 

kaupan ketjussa Hong Kongissa.” 

 

Kronfågel on Ruotsin markkinajohtaja kananpoikien kasvatuksessa ja tuotteissa. Resurssien yhdistäminen 

varmistaa riittävän panostuksen Aasian markkinoille sekä pitkäjänteisen, laadukkaan työn myynnissä ja 

markkinoinnissa. Luomu Invest Oy on tähän tarkoitukseen perustanut uuden vientibrändin, Polar Wingsin, joka 

vastaa erityisesti Aasian kuluttajien odotuksia pohjoismaisesta luomukanapojasta. Polar Wingsissä korostuvat 

luonnon puhtaus, yötön yö sekä ruuan puhtaus antibiooteista, salmonellasta ja kasvuhormoneista.  

  

 
L’Uomu Nokka – Nokka kohti parempaa 

Luomu Invest Oy on luomukananpoikien tuotantoketjun omistama yhtiö, jonka tuotteet markkinoidaan L’Uomu Nokka ja 

viennissä PolarWings -tuotemerkeillä. L’Uomu Nokka on Suomessa kasvatettu luomukananpoika, joka elää lajinomaista 

elämää suomalaisella luomutilalla. Tuotteita myydään kuluttajapakattuna tuoreena ja pakastettuna keskusliikkeiden 

valtakunnallisessa valikoimassa sekä vientimarkkinoilla. Yhtiö on perustettu vuonna 2014 ja liikevaihto vuonna 2017 oli 

lähes 1,5 miljoonaa euroa.  

 

Lisätiedot: Luomu Invest Oy, Arto Jokinen, puh: 040 581 1192, arto.jokinen@luomunokka.fi, www.luomunokka.fi; 
https://op-joukkorahoitus.fi/ 
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