
Vårt erbjudande till dig 
som biodlare



 

Honungsköp

Vi vill köpa din honung!

Ingen kvantitet är
för liten eller för stor.

Vår BRC-certifierade 
anläggning i Mantorp tar 
hand om din honung och 
förädlar den till en färdig 
kvalitetsprodukt.

Vi levererar sedan hon-
ungen till butiker i hela 
Sverige.

Vi tar emot grovsilad 
honung (maskstorlek 
0,5 mm). 

För ytterligare leveran-
törsinformation och  
kontakt med inköpare 
besök vår hemsida.

Service

Vi lånar ut livsmedelsgod-
kända kärl som passar 
din verksamhet. Vi har 
både 28 kg-hinkar, 140 
kg-fat eller IBC-tankar.

Vi hämtar all honung 
fraktfritt från våra 
insamlingsplatser eller 
direkt hos biodlaren vid 
leverans av minst en pall 
(600 kg).

Som leverantör till oss 
kan ni även beställa vin-
terfoder till bra pris och 
fraktfri leverans.

Vi erbjuder 
nya leverantörer 

och biodlingsföre-
tag rådgivning och 
stöd i uppbyggna-

den av sin verk-
samhet.

Organisation

Vi har en väl utbyggd 
organisation med 70 in-
samlingsplatser och över 
500 honungsleverantörer 
från hela landet.

I år förstärker vi vår orga-
nisation ytterligare med 
ännu fler insamlingsplat-
ser för att öka servicen 
till biodlarna och öka 
leveranserna av svensk 
honung.

Läs mer om oss, våra pro-
dukter och var ni hittar 
närmaste insamlingsplats 
på vår nya hemsida:

Svenskabiprodukter.se
  
 

Välkommen som leverantör  
av honung!
Vi är glada och stolta över att få samarbeta med er 
och erbjuder en organisation och ett logistikflöde 
som ger alla inblandade parter fördelar.



 

Honungspris

Vi värderar svensk ho-
nung högt och erbjuder 
bra priser för din honung. 
Vi garanterar säker och 
trygg betalning inom 30 
dagar. 

Till företagare med ny-
startad verksamhet eller 
expansionsplaner kan vi 
även erbjuda förskott på 
delar av leveransen.

Vi garanterar dig ett bra 
marknadsmässigt pris för 
din honung och stödjer 
honungsleverantörer 
som vill utöka sin biod-
ling.

Övrigt

Vi tar alltid vårt fulla 
ansvar för svensk honung 
och önskar att få vara er 
trygga och kompetenta 
uppköpare av honung.

Vi har 50 års erfarenhet 
av den svenska honungs-
branschen.

Vi är aktiva medlemmar  
i Svenska Bin  
och Honungsringen.

 

Missa inte att  
beställa  

vinterfoder av oss 
innan den 1 juni 
till nedsatt pris!

Vid frågor  
kontakta  

Richard Johansson

0705-41 03 22

Richard.johansson@svenskabiprodukter.se

www.facebook.com/svenskabiprodukter



50 år av handel med honung har  
gett oss en stor branscherfarenhet  
och en värdefull kunskapsbas inom  
honungsproduktion.

Vi vill med vår verksamhet bidra till det 
svenska landskapets utveckling genom 
att värna om vår inhemska honungs- 
produktion.

Vill du ha mer information är du välkommen  
att kontakta:

Richard  Johansson
0705-41 03 22
Richard.johansson@svenskabiprodukter.se
www.svenskabiprodukter.se
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