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Fem år i kampen mot bröstcancer –

Bonjours Rosa Bullar ger miljonbidrag till kampen mot
bröstcancer
I fem år har Bonjour på olika sätt uppmärksammat svenska konsumenter på en av vår tids
största folksjukdomar – bröstcancer. Det har hittills gett över 1 100 000 kronor till forskning
och prevention. I oktober väntas ytterligare 250 000 kr kunna skänkas till den fortsatta
kampen mot bröstcancer tack vare Bonjours Rosa Bullar.
Tillsammans med butikskedjor, bloggare, media och vanliga konsumenter som köpt de Rosa Bullarna
har Bonjour bidragit i kampen mot bröstcancer på ett sätt som få andra kommersiella aktörer gjort,
allt ifrån att samla in pengar till att nå ut och informera om hur man kan upptäcka bröstcancer i tid.
– Rosa Bullar föddes ur tanken att våra goda bullar också kan göra gott. Kanelbullens vita pärlsocker
byts mot rosa under oktober och intäkterna går oavkortat till Bröstcancerfonden. Det är vårt sätt att
göra det enkelt för konsumenter att göra skillnad, säger Eva Strömbom, Marknadsdirektör på
Lantmännen Unibake.
Från bullbud till bröstkalender
Det började i liten skala år 2012 med Bullogram som konsumenter kunde skicka med cykelbud i
Stockholm. Året därpå växte Bullogram till en digital plattform som gjorde det möjligt att skicka en
Rosa Bulle till någon och samtidigt skänka pengar till kampen mot bröstcancer. Genom dagligvaruoch servicehandeln blev Rosa Bullar tillgängliga för miljontals konsumenter över hela landet. År
2015 lanserade Bonjour i samarbete med BRO ”Klämkalendern” med kända svenskar fotad av
Elisabeth Ohlson Wallin som blev mycket uppmärksamhet i media.
– Varje såld Rosa Bulle är ett stöd i den fortsatta kampen mot bröstcancer. Det är tack vare alla
bullsugna svenskar vi hittills har kunnat bidra med över 1,1 miljon och är något vi vill fortsätta göra,
säger Eva Strömbom, Marknadsdirektör på Lantmännen Unibake.
I oktober väntas Bonjour, genom försäljningen av Rosa Bullar, bidra med ytterligare 250 000 kronor
till Bröstcancerfondens arbete.
– De framsteg som hela tiden görs inom bröstcancerforskningen är till stor del ett resultat av de
bidrag som olika företag och privatpersoner hjälper till att samla in varje år, säger Kjell Hjelm som är
marknadsansvarig på BRO. Vi är naturligtvis väldigt tacksamma för det bidrag vi fått genom Bonjour
över åren, och som kommit den patientnära bröstcancerforskningen tillgodo.
För mer information, kontakta gärna:
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Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 27 000 svenska
lantbrukare, har 10 000 anställda, verksamhet i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens
resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Korvbrödsbagarn, Finn Crisp, Hatting
och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling
och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord.
Lantmännen Unibake är Nordeuropas största tillverkare av frysta brödprodukter för både service- och dagligvaruhandeln och riktar sig till kunder över
hela världen. Här utvecklas och marknadsförs produkter för service- och dagligvaruhandeln. Lantmännen Unibake i Sverige omsätter ca 1,6 miljarder
kronor och har 350 anställda. Produktionen bedrivs vid två bagerier, ett i Örebro och ett i Mantorp och vi saluför både egentillverkade produkter och
försäljningsvaror.
Om Bröstcancerfonden och Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO)
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation - BRO är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation med 33 bröstcancerföreningar, BCF,
över hela landet. BRO bildades 1982 av dåvarande 12 bröstcancerföreningar och har idag över 11 500 medlemmar. BRO har till uppgift att främja och
tillvarata bröstcancerbehandlades intressen beträffande behandling, vård och rehabilitering liksom de som löper risk att få bröstcancer på grund av
ärftlighet. Genom Bröstcancerfonden utvecklar vi stödet till dem som idag lever med bröstcancer samtidigt som vi stöder bröstcancerforskning.

