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Alapvetően a fenntarthatóság egyszerű ötlet:

kielégíteni a mai igényeket anélkül,
hogy feláldoznánk a holnapit
Évek óta folyamatosan jelez a világ problémáira figyelmeztető vészcsengő: éghajlatváltozás,
a biodiverzitás csökkenése, növekvő társadalmi egyenlőtlenség és igen, a járványok. Annyi
figyelmeztetés, hogy könnyen úgy járhatunk vele, mint a sofőr, akit összezavar a túl sok útjelző és villogó fény egyszerre. De 2020-ban a pandémiára vonatkozó figyelmeztetések túl
valóságossá váltak, és meg kellett fizetni a figyelmetlenség árát. Elérkezett a változás ideje.
A változásnak a tudásból kell kiindulnia, amely hátterében a kutatás
és az innováció áll. Ezen gondolattól vezérelve az európai országok
agrárminisztériumainak részvételével működő Agrárkutatás Állandó
Bizottsága (Standing Committee of
Agricultural Research, SCAR) bemutatta az 5. Foresight tanulmányt.
A Resilience and transformation
című kutatás három fő tényezőt, az
étrendet és a táplálkozás javítását,
az élelmiszerrendszerek körkörösségének kialakítását, valamint az
elveszett biológiai sokféleség helyreállításának lehetőségét vizsgálja
az elkövetkezendő, 2050-ig terjedő
időszakban, hangsúlyt fektetve Európa felépülésére a Covid-19 járványból.
A SCAR tanulmánya meg akarja
mutatni, hogy a kutatás és az in4

nováció hogyan tud segíteni abban,
hogy a döntéshozók jobb irányelveket dolgozzanak ki, ami segítségünkre lehet abban, hogy a pandémia után egy jobb világot építsünk
vissza. Egy olyan világot, amiben
képesek vagyunk etetni és munkával ellátni több milliárd embert
és gyorsan tudunk alkalmazkodni
bármilyen természeti vagy emberi
katasztrófához, bármihez, amit a
jövő elénk sodor.
Az OECD (A Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete) országok úgy fogalmaztak korábban
a krízis kapcsán, hogy elég élelmiszer érhető el globálisan, mégis
a Covid-19 alaposan és sokféleképpen zavarta meg a keresletet
és kínálatot. Ez a probléma pedig
mindössze csak egyetlen globális
krízisből eredt, amikor úgy becsü-

lik, hogy a fejlődő országokat sújtó
évi átlagos 260 természeti katasztrófa 54 ezer ember halálát okozza
és 27 milliárd dollár kár okoz.
Az élelmiszer és mezőgazdasági
szektorban a problémákkal kapcsolatos ismereteink egyre nőnek.
Tudjuk, hogy a világ népességének körülbelül 8%-a valamilyen
mértékben alultáplált, míg további
39%-a túlsúlyos vagy elhízott.
Tudjuk, hogy riasztó sebességgel csökken a bolygónk biodiverzitása, és hogy az élelmiszeripar és
a mezőgazdaság felelős az édesvíz
70%-ának felhasználásáért és akár
a 30%-át adja az üvegházhatást
okozó gázok kibocsátásának. És
persze tudjuk azt is, hogy a teljes
élelmiszerlánc a termelőtől egészen az otthonokig való eljutásáig
keletkezett bevétele meghaladja
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a 2,25 billió eurót az Európai Unióban. Az élelmiszer termesztése,
gyártása és fogyasztása az egyik
legalapvetőbb emberi tevékenység. Éppen ezért, ha Európát és
a világot jobbá akarjuk tenni, ez a
legjobb kiindulópont ennek elkezdésére.
Két évszázaddal ezelőtt
egymilliárd ember élt a
bolygón. Ma 7,7 milliárdan
vagyunk és 2050-re várhatóan
további kétmilliárddal többen
leszünk. A népesség azonban
nagyon egyenetlenül oszlik el
a Földön. 2050-re
a prognózis szerint az
emberiség 79%-a Ázsiában
és Afrikában fog élni, ezen
a két földrészen növekszik
a legdinamikusabban a
népesség.
Európában azonban teljesen
más a tendencia. Az európaiak
a világ népességének
kevesebb, mint 10%-át teszik
ki és ez a szám várhatóan
a következő évszázadban
csökkenni fog.

Egészséges, fenntartható
étrend mindenkinek

A változás egyik része a táplálkozásban keresendő. Biztosítani kell
az egészséges, fenntartható étrendet mindenkinek. Ez ma még Európában sem működik, nemhogy globális szinten, ahol az alultápláltság
négyszerese az európai átlagnak.
Ettől függetlenül a gazdag Európa
sem mentesül ettől a problémától.
Míg az uniós polgárok átlagosan
2,5%-a alultáplált, ez az arány növekszik Délkelet-Európában – például Bulgáriában 3,6%, Albániában
4,9%, Moldovában pedig 8,5%.
De a túlzott táplálkozás is komoly problémát jelent. Az élelmiszeripar túl sok olyan csomagolt
ételt szolgál fel, amelyben sok az
üres kalóriabevitel cukorból és
zsírból, magas sótartalommal és
alacsony tápértékkel kombinálva.
Egyre kevésbé táplálkozunk változatosan, az ezer ehető növényfaj
közül manapság csak hat uralja a
mezőgazdaságot (kukorica, rizs,
búza, cukornád, szójabab és olajpálma).

Csökkent a zöldségfogyasztás
és a helyzet rosszabbá tétele érdekében nem mozgunk eleget. Ezen
tényezők összessége látható az
utcán: az elhízás járványa. A felnőtt európai népesség több mint
a fele túlsúlyos, körülbelül egyhatoda pedig elhízott. A világon ma
körülbelül kétmilliárd ember túlsúlyos vagy elhízott. A felnőtteknél
az elhízás három évente 1%-kal
nőtt a század első tizenöt évében,
a lassulás jele nélkül. Ez cukorbetegséget, szívbetegséget, rákos
megbetegedéseket és számos
egyéb problémát okoz. Két és fél –
háromszor több húst fogyasztunk,
mint ahogy az a dietetikus ajánlása
szerint megfelelő lenne, ami extra
kockázatot jelent a szív- és érrendszeri, bél- és egyéb betegségeket
illetően.
Túl sok burgonyát és egyéb keményítős élelmiszert fogyasztunk,
de nem eszünk elegendő zöldséget,
gyümölcsöt, hüvelyeseket, dióféléket vagy magvakat. Persze az okok
összetettek. Az elmúlt 25 évben az
európai élelmiszerárak gyorsabban emelkedtek, mint ahogy azt az
infláció igazolta volna, ami megnehezíti a szegényebb családok számára a költségesebb, ámde egészségesebb ételek vásárlását.
„A fenntartható étrend olyan
étrend, amelynek a környezeti
hatása alacsony. Az élelmiszerés táplálkozásbiztonságot,
valamint az egészséges
életet jelenti a jelenlegi és
a jövő generációi számára.
A fenntartható étrend
kulturálisan védendő,
tiszteletben tartja a
biológiai sokféleséget és az
ökoszisztémákat; elfogadható,
hozzáférhető, gazdaságilag
igazságos és megfizethető.
Táplálkozási szempontból
is megfelelő, biztonságos
és egészséges, miközben
optimalizálja a természeti és
emberi erőforrásokat.”
- Élelmezési és Mezőgazdasági
Szervezet, 2010 „Fenntartható
étrend és biológiai sokféleség”
Amint a városok egyre nagyobbak lesznek, a lakosság nagy része
távolabb kerül az ételek forrásától.

A globális élelmiszeripar követi és
befolyásolja a fogyasztók ízlését a
keményítősebb vagy édesebb ételekhez. Mindannyian formálódunk
a közösséghez, identitástudatunk
is változik. Akár hamburgert, akár
hüvelyeseket eszünk, üdítőt vagy
vizet iszunk, az egy kijelentés arról,
hogy kik vagyunk vagy szeretnénk
lenni. Ha nem teszünk semmit a
változásért, az európai népesség
jelenlegi öregedési ütemében hamarosan egyre nagyobb arányú súlyos, krónikus betegségekkel kell
szembenéznünk, amelyek túlterhelik az egészségügyi rendszerünket, és a rossz étkezési döntéseink
károsítják a bolygót is.
A mezőgazdasági ágazaton belül az állattenyésztés messze a
legnagyobb forrása az üvegházhatású gázok kibocsátásának, míg
az alapélelmiszerek termesztése
felelős a nitrogén- és foszforkibocsátás oroszlánrészéért.
Amit eszünk, az elválaszthatatlanul összefügg a környezeti hatásunkkal. Mindezek megváltoztatása monumentális erőfeszítéseket
igényel, ami kihatással van az ipar
szerkezetére, a fogyasztói preferenciára. A feltörekvő társadalmi
trendek is segítségünkre lehetnek,
ahogyan a globális felmelegedés
tudatában milliók változtattak a
szokásaikon. Valójában, ha az emberek úgy táplálkoznának, ahogy
azt a táplálkozási szakemberek tanácsolják (például a kevés hús, sok
zöldség, mediterrán diéta) sok táplálkozási és környezeti probléma
csökkenne.
Természetesen mindez a kormányok részéről is aktivitást igényel számos fronton egyszerre.
A változásnak jobb információáramlással kell kezdődnie a fogyasztók és a gyártók számára is arról,
hogy hogyan váljon az étrendjük
egészségesebbé és fenntarthatóbbá. Persze információ és tudás
már ma is létezik és rendelkezésre
áll, de nem kielégítően. Több érdekelt féllel folytatott párbeszédekre
van szükség. A társadalmi normák megváltoztatására irányuló
speciális intézkedések magukba
foglalhatják a figyelemfelhívást, a
nevelést csakúgy, mint a reklámok
szabályozását. Az állami politikák,
például a fiskális és közbeszerzési
5
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intézkedések is befolyásolni fogják az étkezési szokásainkat, de a
városok és a helyi hatóságok fellépése legalább olyan fontos, mint a
nemzeti erőfeszítések.
A technológia - digitális innováció és mesterséges intelligencia,
bio- és genetikai technológia, fogyasztói technológiák (például az
egészséges táplálkozást segítő appok) – is segíthet átalakítani étkezési szokásainkat és étrendünket.
De biztosítani kell a vállalatok közötti tisztességes versenyt és hogy
az illetékesek ne akadályozzák az
innovatív belépőket abban, hogy
a piac felé mozduljanak el. Végül
tovább kell fejleszteni a szociális
jóléti rendszert annak érdekében,
hogy mindenki számára biztosított
legyen a tápláló és fenntartható
élelmiszerekhez való hozzájutás.

Az élelmiszer-rendszerek
körköröSségének kialakítása

Az élelmiszeripari rendszerek
legnagyobb problémái közé tartozik a hatalmas mennyiségű erőforrás-pazarlás vagy annak nem
megfelelő kihasználása. A FAO
(Élelmezésügyi és Mezőgazdasági
Világszervezet) becslése szerint
az emberi fogyasztásra előállított
étel körülbelül egyharmada minden évben elveszik vagy elpazarlódik, ami közel 1 billió dollár értékű.
Ennek csupán a fele is elég lenne
a világ alultáplált népességének
ellátására.
Új gondolkodásmódra van szükségünk. A körkörös gazdaság az
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a terminus, amit az EU és sok
kormány célul tűzött ki: a pazarló gyakorlatok megszüntetése, a
körkörösség beépítése minden termékbe a kezdettől fogva és olyan
lépcsős, vízesésszerű ellátólánc
megalkotása, amely az egyik folyamat kimenetét a másik folyamat
bemenetéhez kapcsolja. A bizottság nemrégiben kiadott Körkörös
Gazdaság akcióterve egy lépés a
helyes irányba. Ezzel együtt sokan
az ökológiai gazdálkodást szorgalmazzák, vagyis egy jobb kihasználási módját annak, ahogyan az agrárökoszisztéma elemei egymással
kölcsönhatásba lépnek. Például
regeneratív mezőgazdasági módszerekkel a gazdák azon dolgoznak,
hogy a talaj élővilágát természetes
módon javítsák, nagyobb figyelmet szentelnek a vetésforgónak,
az organikus trágyázásnak és a
növények ésszerű párosításának.
A gazdák között nagyobb szükség
van a digitális technológiákhoz való
hozzáférésre és ezek ismeretére
ahhoz, hogy csökkentsék az étel
veszteségét, új típusú vásárlókkal
kerüljenek kapcsolatba és hatékonyabban működhessenek. A változáshoz beruházásra van szükség,
és szükség van állami támogatásra
is. Az iparágnak optimalizálnia kell
a gyárakat, hogy csökkentsék az
energia- és vízfelhasználást, valamint a termelés oldalágazatainak
új felhasználási lehetőségeket találjanak.
Hogy egy erős fenntarthatóság
működjön a mezőgazdaságban,

olyan irányelveket kell megfogalmazni, olyan célokat kell kitűzni,
mint a hulladék csökkentése, a regeneráló mezőgazdaság fogalma,
ami természetes módszerek kiaknázására, a talaj egészségének,
fenntarthatóságának, diverzitásának és termelékenységének növelését foglalja magában. Stratégiák
kidolgozására van szükség, mely az
antibiotikumok, szintetikus rovarölők és trágya radikális csökkentésére irányul. Olyan módszerek
kidolgozására van szükség, ami a
farmgazdálkodást, a halászatot és
az erdőgazdálkodást gazdaságilag
életképesebbé és ellenállóbbá teszi, valamint új szolgáltatások létrehozására a vidéki és mezőgazdasági közösségek számára a jólétük
növelése érdekében.
Alapvetően a fenntarthatóság
egyszerű ötlet: kielégíteni a
mai igényeket anélkül, hogy
feláldoznánk a holnapit.
Az embereknek is változniuk
kell. Hogy mennyire illékony az
életstílusunk, azt a pandémia megmutatta. Az, hogy annyira sokan és
gyorsan tudtak átállni az online
vásárlásra, reményt adhat az új ellátási források és szokások kialakításához. Ez a változás azonban
nem fog végbemenni a kormányok
segítsége nélkül. Szükség lenne
egy jobb címkézési rendszerre, ami
az étel eredetéről és kezeléséről
gyűjt és ad információt, az embereket pedig a fenntarthatóbb, kevésbé pazarló és kevés csomagolóanyagot használó megoldások felé
kell irányítani.
A városlakók újrahasznosítás
felé terelése is fontos feladat lenne.
Az innováció pedig itt is elengedhetetlen. Az Európai Unión belül
több százan indítottak vállalkozást
a körkörösség valamelyik aspektusának megcélzására a kávézacc
gombatrágyává történő újrahasznosításától kezdve olyan appok fejlesztéséig, amik az ökotudatos vásárlókat segítik a fel nem használt
éttermi ételek megtalálásában.
Ezek az új irányzatok a körkörösség nagy hajtóerejévé válhatnak
helyi és nemzeti támogatással. Az
akadályok leküzdéséhez pedig új
irányelvekre van szükség. Először
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is a körkörösség, lépcsőzetesség
elvét a teljes biogazdaság rendszerében alkalmazni kell a termeléstől a fogyasztásig. Ezek azonban
hosszú távú víziót és kitartást igényelnek az összes résztvevőtől. A
változás felgyorsítható lenne, ha
a döntéshozók néhány kedvező
trendet jobban kihasználnának, ha
meglovagolnák a hullámokat. A
pandémia okán minden állampolgár - legyen az termelő, feldolgozó,
kiskereskedő vagy éppen fogyasztó - tudatára ébredt, hogy az étel
és az étellánc milyen fontos és sérülékeny, de az éghajlatváltozással
kapcsolatos növekvő aggodalmak
is cselekvésre sarkallnak. A változáshoz le kell küzdeni a kezdeti
magas beruházási költségeket,
fiskális eszközökön, hitelfelvételi támogatáson, vagy más állami
támogatási mechanizmuson keresztül. Nem utolsó sorban elengedhetetlen a jobb információ és
nyomonkövethetőség arra vonatkozóan, hogy egy termék honnan
származik és mennyi a környezeti költsége. Ez kulcsfontosságú
ahhoz, hogy a körkörös gazdaság
megvalósulhasson.

Út a megvalósuláshoz:
a nagyobb diverzitás felé

Az utóbbi években maga a diverzitás (sokszínűség) fogalma – természetben, társadalomban, régiókban, illetve a gazdaságban
- veszélybe került. A természetben
2016-ra az összes étel és mezőgazdasági célú háziasított emlősfajnak
körülbelül 9%-a eltűnt a Föld színéről, és további 1 millió növényés állatfaj néz szembe a kipusztulással, a Kormányközi Tudományos
Irányelv Platform a Biodiverzitás
és Ökoszisztéma Szolgáltatásokról
(IPBES) szerint.
A sokszínűség nagyon nagy jelentőséggel bír, hiszen alternatívákat és ellenállást biztosít a rendszerben. A társadalmi sokszínűség
elősegíti a kreativitást és az új ötletek születését. Megakadályozza,
hogy túlságosan ciklikus legyen a
gazdaság, amiben az összes szektor egyszerre emelkedik magasba
vagy zuhan a mélybe.
Az élelmiszeriparban és a mezőgazdaságban a sokszínűség
biztosítja a változatos és kiegyen-

Az elmúlt évszázadban az
őshonos állatfajok létszáma
20%-kal csökkent, ezek közül
is a kétéltűek 40%-kal, a
tengeri emlősök pedig 30%kal. Egy tanulmány szerint
1990 óta összesen 75%-kal
csökkent a repülő rovarok
tömege Németország védett
területein. Egy 2014-es
kutatás szerint az elmúlt
fél évszázadban a világ
állatállományának fele
elpusztult. A tudósok szerint ez
a folyamat súlyos ökológiai és
gazdasági következményeket
von maga után.
súlyozott étrendet, és egyfajta
biztosítékul szolgál az emberi
és természeti katasztrófákkal
szemben. A csökkenő diverzitásnak sokféle oka van. A fogyasztók,
részben az élelmiszeripar által
befolyásolva, az energiagazdag
ételeket részesítik előnyben és
a mintegy 14 ezer elérhető és
ehető növényfajból átlagosan
csupán 150-200 félét használnak. A kalóriabevitel 60%-át
pedig mindössze három növényből – rizs, kukorica és búza –
fedezik. A világ számos pontján a
támogatások elosztásának módja
torzítja a piaci dinamikát a nagyobb, speciális gyártók felé.
A nagyobb ellenállóképesség érdekében a nagyobb diverzitás felé
kell elmozdulnunk a mezőgazdaságban, élelmiszeriparban és a tár-

sadalmat tekintve egyaránt. Ahogy
a pandémiát leküzdjük, jobbá kell
visszaépítenünk a világot. Ez kezdődhet a gazdaságokban, ahol sok
ígéretes tesztfolyamat zajlik. Egy,
az Egyesült Királyságban végzett
tanulmány szerint a megművelt terület mindössze 8%-ának parlagon
hagyása növeli a terményhozamot
a fennmaradó részen.
A szükséges lépések tudás-intenzív innovációval kezdődnek, új
ötletekre, jobb megértésre, és
könnyebb megoldásokra van szükség a mezőgazdasági rendszerek
ökológiai működéséhez. Ennek részeként a gazdákat bátorítani kell
több ökoszisztéma kialakítására
és az ökoszisztéma, mint a jólét
forrásának szerepét hangsúlyozni
kell. Ahhoz pedig, hogy a gazdák be
tudjanak ruházni a gazdaságukban
megvalósuló termék és szolgáltatás diverzifikációba, szükséges
változatosabb elosztóláncokat és
piacokat kiépíteni.
A mai termelési gyakorlatok
nagyrészt a tömegtermelésen, specializáción és méretgazdaságosságon alapulnak, ezeket fokozatosan
fel kell váltania olyan üzleti stratégiáknak, melyek a diverzitásra és
a választékgazdaságosságra épülnek. A környezetvédelmi irányelvek
(szabályozások és normák, fiskális
ösztönzők) szükségesek annak biztosításához, hogy a nagyobb élelmiszer-feldolgozó üzemek ezeket
hitelt érdemlő opciónak tekintsék.
Nagyobb következetességre és
összhangra van szükség az éghaj-
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fenntarthatóság
lati, mezőgazdasági és társadalmi
jólét irányelvek között. Az állam
pénztárcájára is szükség lesz: a
diverzitás egyik lehetséges ára a
létszámfölösleg, és ennek van egy
előzetes költsége, amihez állami
támogatásra van szükség. Végül,
a vállalatokat biztatni kell a szélesebb körű célkitűzésre, hogy jobban “küldetés-vezéreltek” legyenek: a szokásos profitorientáltság
mellett meg kell jelennie a társadalmi és környezeti felelősségvállalásnak is. Ez lehetővé tenné, hogy
a biodiverzitás megőrző irányelvek
részben önkéntes üzleti elköteleződésen alapuljanak.

SpecializálódoTt
mezőgazdaság

Ha egy fenntartható élelmiszerrendszert akarunk kiépíteni, akkor
a gazdálkodók tisztességes fizetése egyértelmű cél. De nézzünk csak
kicsit körül az európai gazdaságok
között! Ma az EU gazdaságainak
97%-a családi gazdaságba sorolható. 11 millió gazdaságot számoltak meg az EU-ban, melyek 66%-a
kisebb, mint öt hektár. A földterületek több mint 43%-a bérleti szerződés alapján van kiadva, művelve.
A mezőgazdasági termelők 56%-a
55 évnél idősebb, míg csak 6%-uk
fiatalabb 35 évnél. A nők a gazdaságok 28%-át kezelik és 40%-uk idősebb 65 évnél.
A mezőgazdasági munkaerő
2013-ban mintegy 22 millió főt jelentett az Európai Unióban. 2005
óta a családi dolgozók 31 százalékkal csökkentek. Ennek egyik
oka, hogy a specializáció, a szezonalitás és a gazdaság mérete olyan
munkaerőigényt teremtett, amely
a bevándorló dolgozókra támaszkodik. A specializáció különösen
nyilvánvaló. Írországban például a
gazdaságok 87%-a az állatok legeltetésére szakosodott. Finnország
gazdálkodóinak 60%-a szántóföldi
növénytermesztéssel foglalkozik. A
mediterrán régiókban pedig az állandó növényekre specializálódás a
60%-ot is meghaladja.
A mai rendszer azonban a láncra épül. A gazdálkodó szövetkezetek támogathatnák a kis és közepes méretű gazdálkodókat az
értékláncban való pozíciójuk javításában.
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Területigényes álLatTartás

Ez az ágazat kapja a legtöbb figyelmet, mert a legtöbb földterületet
használja és a legtöbb üvegházhatású gázt termeli. A mezőgazdaság
összes kibocsátásnak több mint a
felét. Ezen belül is a szarvasmarhák okozzák a legnagyobb problémát. De a kép bonyolult. Kétszer
gyorsabban növekszik a hús iránti
kereslet, mint a népesség. Ahogy a
jövedelmek emelkednek, az emberek több húst esznek. A gazdaságok mintegy fele az állatok takarmányozására dolgozik, az EU-ban
pedig ez az arány még magasabb,
72%. Ezenkívül az EU globálisan
húst importál és exportál, amihez
szükség van vonatok, teherautók,
repülőgépek és hajók, kereskedelmi hálózatok közreműködésére, melyek viszont erőforrásokat
fogyasztanak, és üvegházhatású
gázokat bocsátanak ki. A marhahúst és baromfit főleg Brazíliából,
a juhokat pedig Új-Zélandról vásároljuk. Kínába sertéseket, valamint
baromfit és borjúhúst exportálunk
szerte a világból. Állataink etetéséhez külföldről vásárolunk szójababot, aminek termesztése további
35 millió hektár földet foglal el az
Unión kívül, vagyis bizonyos értelemben üvegházhatású gázok kibocsátását exportáljuk.
Az állatok nevelése is drága,
különösen itt, ahol az EU közös
agrárpolitikája támogatja a gazdákat és ahol a viszonylag magas
élelmiszer-minőségi és biztonsági előírások védik a fogyasztókat.
Ez persze nem azt jelenti, hogy be
kellene tiltanunk a húsfogyasztást.
Bőséges bizonyíték van a táplálkozási és gazdasági értékére, és
néhány típusú talajnak például

a rajta való legeltetés az egyetlen számba vehető felhasználási
módja.
Azonban a fogyasztói igények
csökkentése és az állattartás hatékonyságának növelése segíthetne
a fenntarthatóságon. Egyrészről a
modern karámokban történő állattartás termékegységenként kevesebb üvegházhatású gázkibocsátásssal jár, mint a legeltetés, mert
a feldolgozott takarmányt kön�nyebb megemészteni, mint az élő
füvet. Másrészről a csökkenő legeltetés csökkenti a biodiverzitást
is. Bizonyos antibiotikumok használata – ami egy csökkenő, de még
létező gyakorlat az EU-ban – növeli
a kockázatát a gyógyszerrezisztens
baktériumok emberre átterjedésének. Röviden: az állattartás egy
komplex globális rendszer. Ha egy
ponton megváltoztatják, nem kívánt következmények jelenhetnek
meg másutt.

Kimerülő halálLomány

Az Európai Uniót három oldalról
víz veszi körül, és ennek ellenére
mégis a halak legnagyobb importőre, külföldi vizekre támaszkodik és
haltenyésztő gazdaságokról szerzi
be a halfogyasztásának 60 százalékát. De miért is van ez így? Részben a túlhalászás miatt. A Földközi-tengeren és a Fekete-tengeren
az állomány kimerülőben van.
Az elmúlt fél évszázadban a világ
kereslete a halak iránt gyorsabban
(évi 3,1 százalékkal) nőtt, mint a
hús esetében. A különleges halak
nagy része virágzó akvakulturákból származik, lazac farmokról,
rombuszhalra specializálódott haltenyésztő medencékből, amik Skócia, Spanyolország, Franciaország,

fenntarthatóság
Olaszország és Görögország egyes
részein a táj részét képezik.
A klímaváltozás azonban erre
az ágazatra nézve is nagy veszélyt
jelent. Ahogy a szén-dioxid szint
emelkedik a levegőben, a víz elnyeli annak egy részét. Ez savasabbá
teszi a vizet, mely folyamat többek
között a koralltelepeket, kagylókat
és puhatestűeket fenyegeti. Sőt, a
tenger hőmérsékletének emelkedésével a halak hűvösebb vagy mélyebb vizekre költöznek, ami sokkal
költségesebbé teszi a kifogásukat
és a szállításukat is. És akkor itt
van még az óceánszennyezés egyre nagyobb problémája. Egy norvég tanulmány nyomon követte a
perfluorozott vegyületek (PFC) - a
tapadásmentes serpenyőkben alkalmazott általános vegyi anyagok
- ciklusát, ami a gyárakból az óceánba, a halakba és onnan az ember
tányérjára kerül.
Mégis, ha el akarunk látni több
mint 7 milliárd embert, több halra
lesz szükségünk. Széles mozgástér
van a fejlesztésre mind a termelékenység, mind a fenntarthatóság
szempontjából.

Pusztuló erdők

Erdőtüzek Kaliforniában, Portugáliában és Ausztráliában, míg
ember okozta tüzek az Amazonason: mindannyian tudatában vagyunk az erdők fontosságának és
sebezhetőségének. Míg 1990-ben
a szárazföld 31,6 százalékát (4128
millió hektárt) erdő borította, addig a legutóbbi adatok alapján ez a
szám 30,6 százalékra (3999 millió
hektárra) csökkent. Megőrzésük
és helyreállításuk közös érdek, hiszen a szén-dioxid-kibocsátásunk
mintegy 30%-át ellensúlyozza.
Mégis, az erdőterület egyre fogy,
hiszen megtisztítjuk a területet a
növénytermesztés, az állattartás
és a lakhatás számára. Brazília,
Indonézia, Mianmar és Nigéria
világvezető az erdők pusztításában. Persze ez csak az érem egyik
oldala. Több ország számára kiemelten fontos az erdők telepítése,
Kína élen jár ebben. Az orosz erdők hatalmasak, az EU-ban pedig
Svédország és Finnország számít
erdő-nagyhatalomnak.
De ahogy az ételhez való viszonyulásunkat, úgy a fához való viszo-

lis élelmiszer-termelés legalább
harmada, vagyis 1,3 milliárd tonna
veszik el egy év alatt, amit ha megmentenének, több mint elegendő
lenne az összes alultáplált ember –
a lakosság körülbelül 10%-a – számára a világon. Ez csökkentené az
üvegházhatású gázok kibocsátását
is, mivel eleve nem termelnénk
ennyi ételt. Ennek a ténynek a felismerése áll a hulladékmentes
„körkörös-gazdaság” politika hátterében. Csakhogy az ez irányba való
fejlődés nyomasztóan lassú.

nyulásunkat is meg kell változtatni,
legyen szó a papír és fa bútorok
kereskedelmének csökkentéséről,
valamit a csomagoláshoz használt kartonról, de az új technológiák hozzák az új alternatívákat.
Ahogy az éghajlat változik, több
erdőtűzzel, több kártevővel kell
számolnunk. Nehéz kompromis�szumokkal kell szembenéznünk az
erdőterületek kezelésében, fenntarthatóan kell kezelnünk őket.

Hatalmas ételpazarlás

Ha egy ország lenne, akkor az
„Élelmiszer-veszteség és pazarlás
Köztársaság” lenne a harmadik
legnagyobb üvegházhatású gázt
kibocsátó, Kína és az USA után a
világon. Az ellátási láncok minden
szakaszban maradékot, veszteséget hagynak maguk után: a szántóföldeken és gazdaságokban, a
szállításban és feldolgozásban, a
csomagolásban és végül a tányé
ron. Összességében a potenciá-

Az Európai Parlament adatai
szerint a hollandok kapják a
legpazarlóbb nemzet címét,
az ő ételpazarlásuk körülbelül
hétszer nagyobb, mint a
legkevésbé pazarló országnak,
Szlovéniának.
A közelmúltban a semmiből ránk
tört Covid-19 az egész világot megrázta, hatását mindenkivel érezteti:
a szegénység és az éhezés súlyosbodásához vezet, a gazdasági esés
következtében a jövedelem és a
lehetőségek közötti különbségek
megnövekednek, a világ egészsége
pedig láthatóan károsodott.
A válság ugyanakkor megerősítette bennünk a változás igényének, a világunk védelmének
fontosságát. Az elmúlt időszakban
megértettük a jó egészségügy és a
biztonságos élelmiszer-ellátás jelentőségét. Már csak a cselekedet
van hátra, hiszen mit érhetnénk el,
ha valóban megterveznénk, befektetnénk és végrehajtanánk a változáshoz szükséges lépéseket! ■
(Forrás: Resilience
and transformation)
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AGROSPRINT Zrt.

AGROSPRINT Zrt.

20 százaléka pedig belföldi irányú.
A gyártott termékek 50%-át kis kiszerelt formában értékesítjük, ami
200 grammtól a 2500 grammos kiszerelésig terjed, míg a retail és az
ömlesztett értékesítés aránya 5050 százalék.
Exportorientált értékesítés révén az évek során Európa legjelentősebb élelmiszeripari óriás
vállalatainak is a beszállítójává
váltunk, mindez magával vonta a
legmagasabb minőségi igényeknek történő megfelelést. Többek
között ez is hozzájárult ahhoz,
hogy az Agrosprint Zrt. mára a
magyar hűtőipar vezető vállalatává nőtte ki magát.

SPRINT

A SPRINT termékek a hazai fogyasztók részéről kiváló fogadtatásban részesültek, és ezek
fogyása mind a mai napig felfelé
ível, különösen a piacon egyedülálló gyalult tök (kaporral) termékünk. 2018-ban megújítás történt
a márka életében, piaci bevezetésre kerültek Sprint Smoothie mix
termékeink, amelyek azóta több
nemzetközi élelmiszeripari kiállításon is termékinnovációs díjat
nyertek (2018 SIAL Paris Innovation Selection, 2019 Dubai Gulfood
Best Health &Wellness product Finalist).
A termékek a nap bármelyik
szakaszában fogyaszthatók, háromféle ízköntösben, három piaci szegmenst céloztunk meg az
antioxidáns, a kids, valamint az

cégtörténet

Az Agrosprint Zrt. mára 30 éves
múltra visszatekintő, zöldég-gyümölcs termékek feldolgozásával
és gyorsfagyasztásával foglalkozó
export-orientált családi vállalat.
Jelenleg két magyarországi
(Karcag és Nyírlugos), illetve egy
erdélyi székhelyű gyáregységgel
rendelkezünk.
Magyarországi
gyáregységeinkben éves szinten
több, mint harmincféle zöldség
és gyümölcs termékféleségből
megközelítőleg 100.000 tonna
alapanyag kerül feldolgozásra,
amely 100%-ban magyar termőföldekről kerül az üzemekbe beszállításra.
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Az Agrosprint Zrt. zöldségtermesztése mára 7000
ha-on történik, a nagy termelők adják a termelés 75
százalékát, a fennmaradó
részt az integrátorok; indirekt módon közel 500 termelővel dolgozunk együtt. A
késztermékek a magyar, az
európai uniós, valamint a
kontinensünkön kívüli piacokra kerülnek értékesítésre; napjainkra több mint 35
országgal áll kereskedelmi
kapcsolatban a vállalat, melyek száma folyamatosan
bővül. Mára a cég értékesítésének 80 százaléka export,

AGROSPRINT Zrt.
alacsony cukortartalmú
termékváltozattal. Ezek
a termékek nem tartalmaznak semmilyen tartósítószert és más adalékanyagot; gyorsan pár
perc alatt vízzel elkészíthetők, kiváló immunerősítők és rostforrások. Egy
igazi Superfood, mely remek indító itala lehet a
mozgalmas reggeleknek.
Ezzel a célzattal íródott
szlogenünk is: „Igyál
egyet az egészségedre!”,
valamint az Antioxidáns
mixünk esetében: „Hogy
a szíved is jól ébredjen!”
Az elkövetkezendő hetekben tervezzük új termékünket a Sprint Riced
Veggies (karfiol-sárgarépa-brokkoli rizs) a kiskereskedelmi áruházláncok hűtőpultjaiban szerepeltetni. A termék
100% zöldségből készült köret, a

mérföldkövek
1991 az AgroSprint Kft. alapítása
2005 az erdélyi leányvállalat
megalapítása

2008 a nyírlugosi fagyasztóüzem
megvásárlása

2009 a Sprint termékcsalád
indulása

2013 a Sprint Natura

BABABARÁT zöldség
termékcsalád elindulása

2017 a Bio Sprint Natura

zöldségek termékek piaci
bevezetése

2018 a Sprint Smoothie Mix
termékcsalád piaci
bevezetése

2021 a Sprint márka

termékportfólió bővítése
– Sprint magozott
cseresznye és Sprint
Riced Veggies (karfiol –
sárgarépa- brokkoli rizs)
termékekkel

Kereskedelmi
irányok

rizs, a burgonya és a tészta finom
alternatívájaként fogyaszthatja a
család minden tagja. Semmilyen
tartósítószert, hozzáadott sót és
más egyéb adalékanyagot nem tartalmazó vegán finomság.

SPRINT NATURA

2013-ban az új piaci igényekre reagálva a Sprint márkánknak egy
almárkáját hoztuk létre, teljes arculatváltással, Sprint Natura márkanév alatt. Ez a termékcsaládunk
egyedülálló, bébiétel minőségű,
BABABARÁT zöldségekből (zöldborsó, kerti mix, sárgahüvelyű vágott bab, mexikói mix, kerti mix,
aprított leveles spenót) állnak, termesztéstechnológiai sajátosságai
között a legfontosabb elem a biztonságos növényvédelem, ezért a
babáknak akár már 1 éves kortól
adhatók. 2017-ben további 5 termékszortimenttel bővítettük a termékcsaládot ökológiai gazdálkodásból származó BIO termékekkel.
Büszkeséggel tölt el minket, hogy
Sprint Natura zöldborsónk 2020
őszén a Magyar Ár-érték Arány
Kutató fogyasztóvédelmi Egyesület által bonyolított országos, a
fagyasztott zöldborsókat vizsgáló
vakteszten (a teszten az összes országos láncban kapható márkás/
saját márkás termék részt vett) 12
termékből, az első helyen végzett
és Tesztgyőztes Élelmiszer címet
kapott.

A Magyarországi iparági szereplők, ahogyan mi is, alapvetően
exportorientáltak, így
termékeinkkel
elsősorban nemzetközi piacokon versenyzünk.
Úgy gondoljuk, hogy a
magyarországi
piacnak mára meghatározó szereplőivé váltunk. A magyarországi
hűtőipar a borsón, a
babon és a kukoricán alapszik. Itthon a
mi iparágunkban van
öt-hat nagyobb szereplő, akik alapvetően
ezt a három terméket
gyártják meghatározó
mennyiségben. A nagy
volumen révén ezek a termékek
viszik a költségeket, de mellettük
lehet más kistechnológiás zöldségeket is gyártani. Talán el lehet
mondani, hogy ma Magyarországon az Agrosprint rendelkezik a
legszélesebb saját előállítású
gyorsfagyasztott zöldség- és gyümölcsportfólióval az iparágban.
A zöldségféléket tekintve a hazai piacon a zöldborsó a legkedveltebb termék, ezt követik a zöldség
mixek, majd a zöldbab és a spenót,
leginkább a nagyobb kiszerelések
(750-1000g-os) kedveltek, szemben a kisebb csomagolási kiszerelésekkel. Nemzetközi szinten
más a tendencia, a keresleti igény,
leginkább a csemegekukorica és
zöldborsó irányába mutatkozik, de
ide sorolhatnánk a gyümölcsökből
a meggyet is. Vannak olyan termékek, amelyek előállítása egyes
országok ökológiai adottsága révén korlátozott, így ezen termékek
iránti kereslet értelemszerűen nagyobb ezekben az országokban. Az
angolok például nagy fagyasztott
csemegekukorica-fogyasztók, az
európai gyártás – ami közel 140
ezer tonna – majdnem 50 százaléka az angol piacra kerül értékesítésre. De például a sárgahüvelyű
bab fogyasztása egyértelműen Magyarország és Románia magyarlakta területein a legkedveltebb.
A 2020 év elején kialakult COVID
helyzet, annak hatásai és a követ11
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keztében hozott kormányzati intézkedések a tervezett vevői kiszállításokat
drasztikusan csökkentették
(főleg a HORECA szektort
érintette), ezért azonnali
beavatkozással
értékesítési politikánk átstrukturálására
kényszerültünk.
Ugyanakkor részben szerencsésnek
mondhatjuk
magunkat más iparágakkal szemben, mert szektorunkban, a nemzetközi
piacokon a fő termékekből,
mint a gyorsfagyasztott kukorica, és zöldborsó vagy
zöldbab termékek tekintetében általános hiányhelyzet
alakult ki, amely keresleti piacot
generált. A kialakult piaci helyzetre gyorsan és rugalmasan reagáltunk. Átcsoportosítottuk a felszabadult készleteinket, és nagyrészt
sikerült azokat más irányokba
értékesíteni. Úgy gondolom, hogy
a 2020-as szezon során kialakult
nehézségek ellenére iparági átlagon felül valósítottuk meg tervezett értékesítési célkitűzéseinket,
sikerült raktárkészleteinket közel
a tervezett szintekre csökkenteni,
megalapozva ezzel a következő év
termelésének a biztonságát.
A 2021-re kitűzött kereskedelmi
tevékenységünk a megszokottól
eltérő stratégiai tervezést igényel,
célunk, hogy a HORECA és catering
piacokat háttérbe szorítva, továbbra is a retail és ipari értékesítésre
fókuszáljunk.
Általánosságban elmondható,
hogy az előttünk álló szezon, a
továbbra is fennálló pandémiás
helyzetnek és egyéb újonnan jelentkező faktoroknak köszönhetően, ismét nagy megmérettetés elé
állítja szektorunk szereplőit, mind
feldolgozó, mind vevői oldalon
egyaránt.
A feldolgozásunkhoz szükséges alapanyagok előállítása iránti
termelési kedv a mezőgazdasági termelői körökben továbbra is
csökkenő tendenciát mutat, ezzel
párhuzamosan a gabonanövények
(pl. takarmánykukorica, napraforgó) világpiaci árai elképesztően
megnövekedtek, éppen ezért az
iparág húzó termékeinek, mint a
zöldborsó, csemegekukorica alap12

a mentes trend és a korszerű táplálkozási szokások. Mindezek együttesen megadják az irányt
a cégeknek, lehetőséget
mutatnak, hogy termékportfóliójukat szélesítsék,
termékfejlesztésbe kezdjenek. Igaz, ezek a trendek
Nyugat-Európában sokkal
erősebben mutatkoznak,
itthon mindez még csak
felszálló ágban van. Egyre
nagyobb hangsúlyt kapnak az ún. „green label”
ifj. Fülöp Gábor
Fülöp CsiLla
termékek.
Mi követjük
general manager
head of marketing &
ezeket
a
trendeket,
ezért
innovation
is fektetünk nagy hanganyagáraiban jelentős ár-növeke- súlyt a termékinnovációra. Mardés realizálódott. Tovább nehezíti
keting tevékenységünkkel is erre
helyzetünket a másodlagos input építünk. 2021-ben marketing akanyagok (pl. csomagolóanyagok)
tivitásunk célja a csomagolások
és erőforrások (pl. elektromos
megújítása (új arculattal - ami
energia) beszerzési árainak szá- már el is kezdődött), valamint
munkra kedvezőtlen irányú elmoz- marketingkommunikációnk javídulása.
tása a márka jobb megjegyezheNehéz helyzetbe kerültek idén
tősége céljából.
a hűtőipari feldolgozók, hiszen
A fagyasztott termékekkel kapa termékek előállításának költ- csolatban azonban sok fogyaszségszerkezetében a növekedés
tóban tévhitek élnek. Míg a fadrasztikus a korábbi évekhez ké- gyasztott terméket két órán belül
pest, az előttünk álló értékesítési
feldolgozzuk, lefagyasztjuk, addig
piaci áremelések realizálásának
a friss árunak van egy polcon tarkockázatát a tavalyi és idei év eleji
tási időszaka. A fagyasztás során
alapanyag szerződések megkö- a termék 100 százalékig megőriz
tésével viselniük kell. A jövő kép- minden tápanyagot. Ahogy fogallékenysége és kiszámíthatatlan- mazni szoktunk: frissebb a frisssága miatt a szezonra tervezett
nél! Ennek az edukációja, a fokiszállítások megvalósulásának
gyasztókban való tudatosítása még
kockázata továbbra is jelentősen
mindig nagy kihívást jelent minden
fennáll és bizonytalanságot hor- hazai piaci szereplőnek.
doz magában.
A fentiek tükrében egyértelműen
Fenntarthatóság
kijelenthető, hogy az előttünk álló
A vállalatunk fenntarthatósági
szezon nem a jövedelemfelhalmo- stratégiájának főbb elemei közé
zásról szól, hanem sokkal inkább
soroljuk a környezettudatosságot
a biztonságról, illetve meglévő pia- a csomagolóanyag-használat tecaink megtartásáról és stabilizálá- rén. Stratégiai törekvésünk egyik
sáról. Úgy gondoljuk, hogy ez év II.
fő iránya között szerepel, hogy a
felétől olyan mértékű kormányzati
csomagolóanyagaink
kizárólag
enyhítések lehetnek, amely követ- újrahasznosítható alapanyagokkeztében a HORECA szektor berob- ból készüljenek. A Sprint terbanhat, ami hirtelen keresletnöve- mékcsalád csomagolóanyagi is
kedést fog generálni a hazai piacon
e sajátossággal bírnak, vagyis a
– amelyet természetesen a szabad
kész csomagolóanyag alapanyagai
készlet fejében ki kell majd hasz- 100%-ban
újrahasznosíthatóak.
nálni.
Szintén saját márkás Agrosprint
Food Service termékeink kész csoMarketing fókusz
magolóanyaga is újrahasznosítEgyre meghatározóbb itthon is
ható, nem csupán az abból készült
az egészségtudatos táplálkozás,
alapanyagok. ■
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BA-HA-MA’s Nagykereskedelmi Kft.

mérföldkövek
1994 Alapítás éve
2004 Szadai üzem elindítása

Passner, BA-HA-MA’S,
saját márkák bevezetése a
piacra

2006 Új raktár és irodaház
építése (1000 tonna
kapacitás)

2012 A raktár II. ütemének

befejezése (plusz 400
tonna kapacitás)

2015 Raktár III. ütemének

befejezése (plusz 400
tonna tárhely)

2021 Új ERP, CRM, WMS,

Webshop, bevezetése
Passner márka
megújulása
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cégtörténet

A céget 1994-ben alapította édesapám, id. Péterszegi János. A dunakeszi hűtőház mellett kezdtük
el a működést és segítettük első
Partnereinket, hogy sorban állás
nélkül jussanak hozzá a számukra
legfontosabb fagyasztott élelmiszerekhez. A koncepció hamarosan szállítással is bővült.
2004-ben Szadán megnyitottuk
gyártó üzemünket, ahol elősütött
panírozott színhús termékeket és
rántott sajtokat gyártunk, PASSNER márkanév alatt.
2005-ben Partnereink igényeinek folyamatos növekedése miatt
szükségessé vált, hogy mi is növeljük a kapacitásunkat. Ekkor költöztettük a céget a jelenlegi helyére
Dunakeszire, a Pallag utcába.
A 2006-ban megnyitott, 1000
tonna befogadására alkalmas
raktárterületet 2012-ben további
400 tonna tárhellyel bővítettük és
2015-ben tovább növeltük 400 tonna termék elhelyezésére alkalmas
fagyasztott területtel. Ekkor nyer-

te el az épület a jelenlegi formáját.
A vállalat ekkor már évente 6 milliárd feletti árbevételt produkált.
A nagykereskedelmi- és kiskereskedelmi cégek mellett Horeca
partnereket is egyre nagyobb számban szolgáltunk ki és ennek a divíziónak a rohamos fejlődése a cég forgalmát is dinamikusan növelte 2015
után. A raktár fejlesztése 2021-ben
tovább folytatódott, ezzel egy időben
teljes digitális megújulás kezdődött
a vállalatunknál. Új ERP rendszer,
CRM, Fuvarszervezést támogató szoftver, Raktármenedzsment
rendszer, webshop, website.
A cél, hogy 2 éven belül az ezen
a területen működő cégek közül
digitálisan mi legyünk a legfelkészültebbek.

Saját márkáink
és szortiment fókusz

Passner, BA-HA-MA’S
A BA-HA-MA’S Nagykereskedelmi
Kft. mindig jelentős szerepet töltött
be a gyorsfagyasztott húsok, zöldségek és gyümölcsök, tészták és

BA-HA-MA’s Nagykereskedelmi Kft.
desszertek piacán. 2004-ben a saját márka építését az elsők között
kezdtük meg az ezen a területen
működő kkv-k között.
A színhúsból háziasan készített
panírozott Passner sajátmárkás
termékeinket úgy próbáltuk megkülönböztetni a piacon, hogy kolbásszal, velővel töltöttük az akkor
divatos sajt és gomba töltelékek
mellett. Ezzel egyidőben kerültek
a kiskereskedelmi fagyasztókba a
BA-HA-MA’S zöldségek és gyümölcsök, gesztenyepüré, tészták,
gombócok, lakossági kiszerelésben. A cél az volt, hogy a lehető
legjobb minőséget adjuk korrekt
áron. Jelenleg évente több, mint
1400 tonna saját márkás terméket
adunk el.
A 2021-es év hozza el a márka
arculatváltását. A 16 éve sikeresen működő koncepció megérett
egy ráncfelvarrásra. A szortiment
és a csomagolás is változik, reagálva a változó igényekre. A nehéz
töltelékeket izgalmas panírok és
új formák veszik
át, a csomagolás
jól tükrözi majd a
családi hagyományokat és a házias
ízeket, amely értékek továbbra is
jellemzik a Passner termékeket.
2021 közepén bemutatjuk az új
saját márkánkat
is, amely reagál
a fiatalabb generáció igényeire és
a változó fogyasztási szokásokra.
Ennek megjelenéséről és a részletekről a Termékmix hasábjain is
olvashatnak majd. Idén áprilisban
érkeznek az új rántott sajtjaink.
A camembert falatkák, a legnagyobb sajttartalommal a piacon
és az új rántott trappista sajtunk,
ami éttermi minőség. Saját márkás termékeinket mindenféle kiszerelésben árusítjuk. A kiskereskedelmi és nagykereskedelmi
Partnereinknek a 300g, 450g, 500g,
750g, 1kg-os, a profi vendéglátós
és nagykereskedelmi vevőinknek a
2,5kg, 10kg, 20kg-os kiszereléseket biztosítjuk.
Partnereink több mint 1000
termékből válogathatnak nálunk.
Szortimentünk az utóbbi 4 évben

Péterszegi János

tulajdonos

előhűtött élelmiszerekkel és száraz áruval is bővült. Az előhűtött
szárnyas- és sertéshúsok, szószok,
pálmazsír mára jelentős részt képvisel a teljes forgalmunkból.

Célcsoport menedzsment

A cég a gyorsfagyasztott termékek piacán jelentős szerepet tölt
be. A hazai vendéglátás
gyorsfagyasztott men�nyiségi igényeinek közel
15%-át szállítja évek óta,
ez az arány folyamatosan
nő, ahogy a kiszolgálási területét bővíti a cég.
A vendéglátó egységek,
nagykonyhák és nagykereskedések számára
a fagyasztott kategóriában megkerülhetetlen
beszerzési forrás. Célunk
az is, hogy termékeinket megtalálják az összes hazánkban működő
kiskereskedelmi egység polcain.
A szortiment fejlesztésünk célja további vevőcsoportok élelmiszer-alapanyag szükségleteinek
kielégítése. Idén a szállodákat,
szállodaláncokat kerestük meg a
számukra kibővített választékunkkal és vonzó ajánlatainkkal.

Networking

Az éves marketing stratégiánk
fontos része a különböző szakmai
szövetségekkel és egyesületekkel való együttműködés.
Egyre több felületen lehet megtalálni minket, weboldalunk, a
bahamas.hu folyamatosan szépül,
és gazdagodik tartalommal. Innen
elérhető a jelenlegi webáruházunk

is a profi partnereink számára.
A lakosság a fagyasztottaruk.hu
webáruházban tud házhoz szállításra vásárolni és telephelyünkön személyes vásárlásra is van lehetőség.
A „vendéglátás BAHAMAS-szal”
ebben a hónapban indult a Facebook-on. Itt folyamatosan kommunikálunk, inspirálunk és lehetőséget adunk partnereinknek, hogy
támogassák egymást és közösséget építsenek.
A legkeresettebb szakmai folyóiratok online és offline felületein is bemutatkozunk, leginkább
a megújuló saját márkánkra és a
bővülő szolgáltatásainkra koncentrálva.

Társadalmi szerepváLlalás

Mint kiemelt szereplője a hazai
élelmiszer nagykereskedelemnek,
fontosnak tartjuk, hogy példaértékű kezdeményezéseket támogassunk és segítsünk létrehozni olyan
motiváló és inspiráló aktivitásokat,
amelyek az oktatást, sportot és az
egészséges életmódot hirdetik.
2018 óta támogatjuk a Gourmand
középiskolát, akik a chef utánpótlásban játszanak kiemelt szerepet.
Szponzorálunk sporteseményeket
és szövetségeket. 2018-ban több
Partnerünkkel összeállva támogattuk a Bátor tábor kapacitás növekedéséért indított közösségi programot. Ebben az évben is keressük
azokat a lehetőségeket, aktivitásokat, amivel szerepet tudunk játszani
a közösségi élet újraindításában.

Fenntarthatóság

Beszerzési forrásainkat megválogatjuk, csak olyan termelőtől, gyártótól vásárolunk, ahol bizonyítottan
nincs gyermekfoglalkoztatás vagy
kizsákmányolás. A raktárunk évek
óta minimális kidobással működik,
a sérült csomagolású vagy közeli
lejáratú termékeinket állatmenhelyeknek és alapítványoknak adjuk.
Gépjárműflottánkat folyamatosan
cseréljük, jelenleg a 90%-a Euro V
vagy VI besorolású. 2021-től napenergiával biztosítjuk irodaházunk
energiafelhasználási szükségletének jelentős részét.
Középtávú terveink között szerepel, hogy a budapesti területi
képviselőknek elektromos autókat
biztosítsunk. ■
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cégtörténet

A Deka Union Kft. 2009-ben, családi vállalkozásként alakult Dékány
Ferenc és fia, Dékány Attila vezetésével. A gyulai székhelyű vállalkozás a hagyományokon alapuló,
minőségi alapanyagokból készülő
húsipari termékek – kiemelten tradicionális kolbászok, debrecenik,
májas áruk és disznósajtok – gyártásával és kereskedelmével foglalkozik.
Húsipari berkekben a Dékány
név egyenlő a minőséggel. A Dékány család 80 éve, harmadik generáció óta őrzi a fűszer, a hús, a
paprika keverésének titkát. A tulajdonos, Dékány Ferenc hat évtizedes szakmai tapasztalata alatt
a mai napig magyar tradicionális
ízvilágot idéző, természetes összetevőkből álló, egészséges ételeket tesz az asztalokra.
Dékány Ferenc kézzel írott titkos receptúrái legendásak, ez
alapján készítik a termékeiket,
minőségi
disznóhúsból. A szakember gyerekkorából
édesapjától és a békési
emberek köréből hozza a
16

receptúrákat, amelyeket a Gyulai
Húskombinátnál és a Csabahús
Kft-nél eltöltött szakmai vezetői
évek csak megerősítettek. A cég
saját üzemmel nem rendelkezik,
termékeiket Békés megye legkiválóbb húsüzemeiben gyártatják,
saját személyes felügyeletük alatt.
A hazai piac mellett 2017-től
Ausztriába, Szerbiába, Szlovákiába, Csehországba, Belgiumba,
Olaszországba, Svájcba, Svédországba és Németországba is szállít a cég termékeiből.

Márkatörténet

A Deka Union márkája a „Címeres”
márka, nevét a logójában megtalálható Gyula város címeréről kapta.
A „Címeres” márka fő termékei a

paprikás kolbász, csemege és csípős változatban, a debreceni páros
kolbász és sütnivaló kolbász, amelyek kimondottan hagyományos
eljárással, kiváló minőségű sertéshúsból készülnek. Különlegességük a füstölt májas és a disznósajt.
Debreceni páros kolbászuk az egyik
legkedveltebb kolbászfajta, amely
hazai forgalomban, valamint az európai unió országaiban is nagyon
keresett.
A márka egyediségében és kedveltségében a termékek elkészítési
módja és Dékány Ferenc receptjei
is szerepet játszanak. A kolbászkészítés során a hús hagyományos
módon kerül darálásra, válogatott
fűszerek hozzáadása után töltésre, majd bükkfa aprítékon, füstölő
kamrákban füstölik. Ezekhez az
eljárásokhoz sem adalék-, sem
gyorsító anyag nem kerül felhasználásra.
A „Címeres” márka mellett
forgalmuk jelentős részét a Lidl
polcain eladott Lidl saját márkás
termékek jelentik, amelyben rendkívül sikeres és keresett a Deka
Union szárazkolbásza, debrecenije.
A Deka Union törekszik arra, hogy
termékei ne tartalmazzanak allergén anyagokat, 2021-re sikerült a
termékek jelentős részét szója-,
glutén-, laktózmentessé tenni.
Dékány Ferenc és Dékány Attila
folyamatosan fejlesztik a céget és
minden évben bővítik az áruk kínálatát. Tavaly a Deka Union egy-egy
partnerével közösen lépett piacra
bivalykolbász termékeivel és csirkemellsonkájával, amelyeknek sikere után idén újabb termékeket
terveznek. 2021-ben tovább bővítik
grillkolbászaik körét több mint 12
féle termékkel, új bivalyhúsos termékkel és egy, családok számára
fejlesztett termékkel is készülnek.
A több mint egy évtized alatt a
„Címeres” termékcsalád és a Deka
Union áruházláncoknak készített
termékei is számos díjat és elismerést kaptak mind szakmai,
mind fogyasztói berkekben.
A termékek az elmúlt évek
során a Magyar Termék
Nagydíj, Érték és Minőség
Nagydíj, a SuperBrands, a
MagyarBrands és a Business SuperBrands címeket
is megkapták.

Deka-Union Kft.
mérföldkövek
A Dékány Család céges
történetének előzményei
1940 id. Dékány Ferenc
megalapította a családi
hentesüzletet Nagykamráson

1959–1994 Dékány Ferenc a Gyulai
Húskombinát munkatársa,
majd 1980-tól termelési és
kereskedelmi igazgatója

1996- 2009 Dékány Ferenc a

Csabahús Kft. ügyvezető
igazgatója

A Deka Union Kft. története

2009 Dékány Ferenc és fia, Dékány
Attila megalapítják a Deka
Union Kft.-t

2010 Elindul a Címeres márka
2012 Magyar Termék Nagydíj –
Címeres kolbászokért

2014 Magyar Termék Nagydíj Címeres Kulárés kolbász

2015 Dékány Ferenc Életmű Díj

Superbrands és Business
Superbrands Díj a Címeres
termékcsaládért

2016 Egyedüli magyar

résztvevőként két arany- és
két ezüstérmes termék
a Húskészítmények és
Kolbászok Nemzetközi
Kereskedelmi Versenyén
(WKO), Ausztriában

2017 Magyar Termék Nagydíj

Új csomagolástechnika,
megújult design

2018 Érték és Minőség Nagydíj az

ízesített (mézes, fokhagymás,
baconos), sütnivaló
kolbászokért
A cég termelése átlépi az
évi ezer tonnát

2020 A Deka-Union Kft. öt,

partnereivel közös
fejlesztésben készült
terméke is Érték és Minőség
Nagydíjas, ezzel együtt 33
Érték és Minőség díjat
nyert el a cég eddigi története
során
Mentes-M 2020 fődíj – Pure
szeletelt szárazkolbász

Dékány Ferenc
tulajdonos

Kereskedelmi
és marketing fókusz

A hazai piacon nagyon keresettek
a Deka Union termékei, hitvallásuk
szerint a tradíciók megőrzése és a
fogyasztói igényekhez való folyamatos alkalmazkodás kombinációja a sikerük titka.
„A cégünk mindig is a minőségi, prémium termékek gyártásával
foglalkozott”. – mondja el Dékány
Ferenc, tulajdonos.
„Emellett a termékfejlesztéseket
tartjuk fontos ütőkártyánknak. Folyamatosan monitorozzuk a vevők
igényeit – ezek most a kolbászok
piacán is a mentes termékek iránti kereslet növekedése, valamint
egyre nagyobb a minőséget kereső
tudatos vásárlók rétege –, és alakítjuk ezeknek megfelelően a cég
kínálatát és a kommunikációját.”
„Fontosnak tartjuk, hogy a vásárlók tisztában legyenek azzal, hogy
kinek a termékét fogyasztják, úgy
gondoljuk, ez a jövőben is értéket
és versenyelőnyt jelent majd a cégeknek – teszi hozzá Dékány Attila,
ügyvezető igazgató. A magas minőséggel, azzal, hogy láthatóvá válik
az ember a termék mögött, építeni tudjuk azt a bizalmat, amellyel
válság idején is jobban meg lehet
őrizni a vevőket. A Deka Union termékei összefonódnak édesapám,
Dékány Ferenc nevével és szakmai
tudásával, hitelességével. Ezért
„Feri bácsin” keresztül ismertetjük
meg a termékeket. Nagyon jelentős a nálunk összegyűlt szakmai
és „kolbásztörténeti” anyag, ami
jó alapjául szolgál a kommunikációnknak.”

Dékány AtTila

ügyvezető igazgató

Fenntarthatóság

A Deka Union termékelőállítási és
gyártási folyamatai során kiemelten
figyel arra, hogy olyan partnereket
válasszon gyártóüzemnek, amely
modern eszközparkkal rendelkezik
és a környezetvédelmi előírásokat,
a fenntarthatóságot maximálisan
szem előtt tartja. Termékeik előállításánál minőségi alapanyagokat
használnak, előnyben részesítve a
hazai beszállítókat.
A Deka Union gyulai székhelyű
cégként, mind tulajdonosai, mind
munkatársai révén kötődik Gyula
városához. Dékány Ferenc és fia,
Attila, igazi lokálpatrióták, cégükön
keresztül rengeteg helyi szervezetet
és eseményt támogatnak. A hagyományőrzést nemcsak a kolbászkészítés folyamataiban, hanem a város
életében is nagyon fontosnak tartják.
Dékány Ferenc Életműdíjat kapott a gyulai és csabai kolbászok
hagyományainak ápolásáért, alapítója a Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesületének és Múzeumának. Dékány Ferenc nevéhez is
fűződik, hogy a gyulai- és a csabai
kolbászok az Európai Unió földrajzi oltalommal védett élelmiszerei
közé kerültek. Ez a fajta helyi közösségi szerepvállalás és a szakma iránti szeretet és tisztelet hatja
át a céges gondolkodást is. ■

elérHetőségek
Deka Union Kft
sausage@deka-union.eu
5700 Gyula, Béke sgt. 66.
www.deka-union.eu
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Cégtörténet

Az Essity egy higiéniai és egészségügyi cikkeket gyártó nemzetközi vállalat, melyet Svédországban
alapítottak SCA néven 1929-ben.
Magyarországon 1985-ben Sancella
néven, az egyik első „nyugati” cégként a Libero pelenkák és Libresse
női higiéniai termékek forgalmazásával indult el az értékesítés.
Az Essity célja, hogy termékeinkkel és szolgáltatásainkkal fokozzuk a jólétet. Termékeinket mint-

mérföldkövek
1985 Sancella – svéd-magyar

vegyesvállalat alapítása
Magyarországon.
Libresse és Libero
termékek hazai gyártása
és forgalmazása

1994 SCA Hygiene Products Tena márka bevezetése
Magyarországon

1995 SCA Hygiene

Products - Zewa és
Tork termékcsaládok
bekerülnek a választékba

2017 Essity megalakulása – a

volt SCA Hygiene Products
higiéniai részlege külön
céggé alakul, az SCA Forest
tartja meg az SCA nevet
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egy 150 országban árusítjuk olyan
nemzetközi márkanevek alatt, mint
TENA és Tork, valamint egyéb erős
márkák, például JOBST, Leukoplast,
Libero, Libresse, Lotus, Nosotras,
Saba, Tempo, Vinda és Zewa.
Az Essity mintegy 46 000 alkalmazottat foglalkoztat világszerte. A
nettó árbevétel 2020-ben mintegy
122 mrd SEK (11,6 mrd EUR) volt.
A vállalat székhelye a svédországi Stockholm, az Essity részvényeit
pedig a Nasdaq Stockholm jegyzi. Az Essity a jólétért, valamint az
egészséges, környezettudatos és
újrafelhasználó társadalomért küzd.
Az Essity Magyarországon 112 főt
foglalkoztat és 41,6 mrd Ft árbevételt ér el (2019-es adat).

KERESKEDELMI
ÉS MARKETING FÓKUSZ

Az Essity prémium minőségű higiéniai és egészségügyi termékeket
gyárt. Cégünk három külön divízióban működik.
A Consumer Goods divízióban a
kiskereskedelemben forgalmazott
márkákat, termékeket értékesítjük; a háztartási papíráruknál a
Zewát, a női higiéniai termékeknél
a Libresse-t, a gyermekpelenkáknál pedig a Liberót.
A Health and Medical Solutions
üzletágunk főleg a gyógyászati
segédeszköz kategóriába tartozó
Tena termékeivel az inkontinencia kezelésben nyújt megoldást,
de ezen termékek egy része a

kiskereskedelemben is elérhető.
A harmadik divíziónk pedig a Tork
márkanévvel fémjelzett Professional Hygiene, amely a B2B üzletág,
és a Horeca szektor számára kínál
higiéniai rendszereket, töltőanyagokat és adagolókat.
Az általunk képviselt kategóriákban a márkáink piacvezetők vagy
erős piaci második pozíciót töltenek be. Globális márkáink, a Tena
és a Tork, piacvezetők a maguk
területén. A Zewa a háztartási papíráruk márkázott termékforgalmának közel felét adja és ezzel abszolút piacvezető itthon. A Nielsen
felmérése szerint ez a legismertebb vegyi márka ma Magyarországon. A Libero és Libresse márkák
is a második legnagyobb forgalmat
hozzák a saját kategóriájukban.
Cégünknél a termékinnováció
egyik legfontosabb motorja a fenntarthatóság, és ennek tudatában
három fontos alappillér mentén
halad. Egyrészt higiéniai termékek
gyártójaként fontos számunkra az
egészség, a fogyasztóink komfortérzete, az ún. jóllét. Ugyanakkor
fontos az is, hogy a termékeink
gyártása és használata során a
környezettudatosabb fogyasztást
(kevesebből többet) és az újrahasznosítást is ösztönözzük.
A tavalyi innovációink 69%-a
köthető valamilyen társadalmi vagy
környezetvédelmi
fejlesztéshez,
amelyekkel extra értéket teremhettünk a fogyasztóink számára.

Ezen elvek mentén folytatjuk
2021-ben is az újdonságok bevezetését. Idén év elején kerül a polcokra a Zewa legújabb termékcsaládja,
a Zewa Natural Soft toalettpapír és
a dobozos, illetve a kis csomagos
kiszerelésű papír zsebkendő. A
termék egyszerre jó a bőrnek (jóllét, egészség) és a természetnek.
A papír nem tartalmaz semmilyen
színezéket, parfümöt és allergizáló
anyagot, vagyis az érzékeny bőrűek
számára is ideális megoldás lehet.
Biológiailag 100%-ban lebomló,
természetes összetevőkből álló
cellulózból készül, melyet nem fehérítünk külön. A csomagolóanyag
újrahasznosítható és minimum
30%-ban újrafelhasznált (PCR)
műanyagból készült, ezzel is csökkentve az ökológiai lábnyomunkat.
Társadalmi felelősségvállalás
terén a Libresse márkával a 2020ban elindított #amibennedvan
kampányhoz csatlakozva idén
együtt
működést tervezünk a Női
Egészségért Alapítvánnyal, támogatva, hogy a magyar nők könnyebben felismerjék az endometriózis
jeleit, ezzel is segítve a fájdalmas
menstruációhoz kötődő tabuk ledöntését.
A Zewa termékeknél pedig a
#gondoskodniegyüttjó kampányt
szeretnénk folytatni, amelyben azt
hangsúlyozzuk, hogy a háztartásokon belül is milyen fontos a munkamegosztás.

FENNTARTHATÓSÁG

Az Essity életében a svéd gyökereknek köszönhetően, több, mint
35 éve fontos szerepet játszik a
fenntarthatóság. Minden tevékenységünk a Life Cycle Management,
(Élet Ciklus Menedzsment) alapján
kerül kialakításra, vagyis folyamatosan vizsgáljuk mind a környezeti,
mind a szociális hatásokat minden
egyes lépésünknél, legyen az az
alapanyag-beszerzés,
termelés,
termékfejlesztés, szállítás vagy
akár a használat utáni kezelés, újrahasznosítás.
Csatlakoztunk az ENSZ által
meghatározott 17 fenntarthatósági
célhoz is, amelyekből a vállalatunk
portfóliója és filozófiája alapján
hatot választottunk ki, ezek a jó
egészség és a jóllét, a nemek közötti egyenlőség szemléletének a
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Venter Zoltán

ügyvezető igazgató,
a Consumer Goods divízió vezetője
a Közép-Kelet Európai régióban
támogatása, a tiszta víz óvása és
higiénia biztosítása, a felelős felhasználás és termelés, az éghajlatváltozás-elleni fellépés és az
ökoszisztémák védelme.
Papíralapú higiéniai termékek
gyártóiként nagyon fontos az alapanyag beszerzésénél, hogy az általunk használt friss cellulóz mindenféleképpen ellenőrzött forrásból,
fenntarthatóan kezelt erdőkből
származzon. Európában 100%-ban
csak FSC vagy PEFC tanúsítvánnyal
rendelkező friss cellulózból gyártjuk
a termékeinket, de ezzel egyidőben
nagyon sok újrahasznosított papír
alapanyagot is használunk. A Zewa
márka legkeresettebb termékcsaládja, a Zewa Deluxe toalettpapír
például újrahasznosított papírból
készül prémium minőségben.
Egy másik nagyon fontos fókuszunk a csomagolóanyagok. Termékeink természetéből adódóan
azt valljuk, hogy a műanyag csomagolás az, ami legjobban, és ha
jól csináljuk, a legfenntarthatóbban tudja a minőségüket megóvni a
szállítás, raktározás és értékesítés
folyamata során. Az Essity a CE100
(Circular Economy 100) tagja, és
csatlakozott az Ellen MacArthur
Alapítványhoz is, amelynek segítségével keressük a minél jobb megoldásokat egy kevesebb műanyagot
felhasználó társadalom érdekében.
Az Essity vállalása az, hogy
2025-ig minden csomagolóanyagunk 100%-ban újrahasznosítható
legyen, és legalább 85%-ban meg-

újuló forrásból vagy újrahasznosított műanyagból készüljön. Ebből
az újrahasznosított műanyag aránya pedig minimum 25% legyen.
Ezen törekvések eredményeként a tavalyi év folyamán mind a
Libero, mind a Libresse termékek műanyag csomagolását megújítottuk, és most már 50%-ban
megújuló forrásból, cukornádból
származik. A Zewa új Natural Soft
termékcsalád csomagolása pedig
minimum 30%-ban újrafelhasznált
(PCR) műanyagból készül. Természetesen mindegyikük 100%-ban
újrahasznosítható is.
Vannak vállalásaink víz- és
energiafelhasználás területén is,
ezzel is csökkentve a CO2 kibocsátást (energia: -25%, szállítás és
hulladék: -18%, víz: -10% felhasználás 2030-ig), az ökológiai lábnyomunkat. A pelenka és női higiéniai
termékeket gyártó gyárainkban
például már zöld, megújuló forrásból származó energiát használunk.
Erőfeszítéseinket külső szervezetek is felismerték. 2020-ban az Essity megkapta a Dow Jones fenntarthatósági elismerését, Európában
a háztartási cikkek kategóriájában
elsők lettünk. Idén év elején pedig
bekerültünk a Corporate Knights
piackutató cég által felállított Global
100 listájára, ami a fenntarthatósági témában a világ legjobb cégeinek
(top 1%) gyűjteménye.
A fenntarthatóságért tett újításainkat a csomagolóanyagainkon,
illetve a bolti anyagokon (display,
leaflet, wobbler) vagy digitális felületeken kommunikáljuk, mert
hisszük, hogy ez az egyik leghatásosabb formája a figyelemfelkeltésnek és az edukációnak. Ezenkívül a márkák honlapjain lehet
találkozni bővebb információkkal
arról, hogy mit is teszünk a környezetért vagy a társadalomért.
Tudjuk, hogy itt nem szabad
megállni, ennél erőteljesebb lépések is kellenének, és ehhez az
együttműködéshez folyamatosan
keressük a partnereket is, mert
közösen gyorsabban és nagyobb
eredményeket tudunk elérni. ■

elérHetőségek
Weboldal: www.essity.com
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Florin Zrt.

Florin Zrt.
A bátorság cégtörténete

mérföldkövek
1957 megalakul a Szegedi Szappanfőző Vegyi és Kisipari Szövetkezet
1963 a szövetkezet felveszi az Universal nevet
1968 -tól – az iparszerű termelés feltételeinek megteremtése
1980 -as évek – megkezdődik a Brado fertőtlenítőszerek gyártása
1992 a szövetkezet Florin néven részvénytársasággá alakul
2012 a cég új szakmai befektető irányítása alá kerül
2012 -től – rendszeres megjelenés a nemzetközi kiállításokon
2014 a cég átveszi olyan ismert magyar márkák gyártását, mint az Ultra,
Komfort és WU2

2020 új gyártócsarnok épül a fertőtlenítőszerek számára
2021 megkezdődik az újabb kapacitásnövelő beruházás
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1957-ben 12 „bátor ember” Szegeden szövetkezetet alapított, hogy az
akkor sokszor hiánycikknek számító szappant készítsen. Az azóta
eltelt több mint 60 évben rengeteg
sikert és viszontagságot élt át a
később Universalként, majd Florinként működő, a 90-es évek elején
részvénytársasággá alakult háztartásvegyipari gyártó, de ahogy
az alapítók, úgy a mai utódok is
bebizonyították: nehéz körülmények között is lehet eredményeket
elérni világos vízióval, piacismerettel, gyors reagálóképességgel és
kitartással. A Florin nemcsak fenn
tudott maradni a multinacionális
cégek uralta ágazatban, hanem
újra képes volt lendületet venni
termék- és gyártásfejlesztésben
egyaránt.
A máig teljesen magyar kézben lévő cég több mint 500 féle
háztartási tisztítószert, testápolási terméket, valamint kórházi és
lakossági fertőtlenítőszert gyárt,
és 2020-2021-ben fennállása legnagyobb beruházási programját
valósítja meg szegedi bázisán.
Ennek eredményeként teljesen új
gyártókapacitást épít ki, amel�lyel gyorsan és rugalmasan képes
nagy mennyiségű árut előállítani
az összes termékkategóriájában.
A rekordsebességgel létrehozott
fertőtlenítőszer-üzem, valamint a
beruházási program 2021 nyarára
elkészülő második ütem megvalósítását ugyan a járvány miatti keresletrobbanás gyorsította fel, de
valójában csak az eredetileg tervezettnél hamarabb ölt testet a cégvezetés víziója. Ez a Florint a régió
egyik meghatározó háztartásvegyipari gyártójává akarja tenni, amely
nemcsak a magyar piacot tudja
ellátni, hanem korszerű, hatékony
és rugalmas termelésével képes
nagymennyiségű exportmegrendelésnek is eleget tenni.

Florin Zrt.

Évtizedek óta használjuk a Brado
fertőtlenítőszereket

A Florin Zrt. szegedi üzemében
csaknem 40 éve kezdődött el a
Brado márkájú fertőtlenítőszerek
gyártása, de ez a tevékenysége
még sosem vált olyan fontossá,
mint az elmúlt egy évben.
A Florin jogelődjénél még a
nyolcvanas években fejlesztették
ki és kezdték el gyártani azokat a
fertőtlenítőszereket, amelyeket a
kórházakban és más egészségügyi
intézményekben használtak.
A márkanév eredetének megfejtéséhez is vissza kell mennünk az
időben, hiszen a Brado a fertőtlenítőszerek egyik akkori összetevőjének, a bradophen nevének rövidített,
„becézett” változata. Ezt az anyagot
már nem használják a fertőtlenítőszerekhez, de a márka máig őrzi
a nevét, és még sohasem volt olyan
ismert és népszerű, mint manapság.
A már csaknem 40 éves múlttal
a Florinnak van Magyarországon
a legnagyobb tapasztalata ennek
az egészségügyben és járványidőszakban mindenki számára létfontosságú terméknek a gyártásában.
Az egészségügyben dolgozók közül
alighanem mindenki használt már
Brado-termékeket, amelyek között kéz-, bőr- és felületfertőtlenítők ugyanúgy megtalálhatók, mint
kézápolók és tisztítószerek. A Florin ezekből a termékekből jelenleg

is az egyik legnagyobb ellátója a
hazai egészségügyi intézményeknek. A széles hatásspektrumú,
rövid behatási idejű, hatékony
és megbízható Brado fertőtlenítőszer-család az egészségügyön
kívül is népszerű, hiszen elsősorban intézményi és üzemi felhasználásra fejlesztették ki.
A nagy gyártási és szakmai tapasztalatára alapozva a Florin
tíz éve fejlesztette ki és kezdte el
forgalmazni a professzionális fertőtlenítőszereinek lakossági változatát, a BradoLife termékcsaládot.
– Az volt a célunk, hogy a legmagasabb, kórházi elvárásokat és
előírásokat is kielégítő fertőtlenítőszereinkkel megegyező minőségű termékeket bárki használhassa a mindennapi életben, akár
otthon vagy éppen útközben is –
jellemzi a BradoLife márkát Rátóti
Orsolya, a Florin értékesítési és
marketing vezetője.
A BradoLife termékcsaládban
minden felhasználási helyzetre találnak megoldást a vásárlók. Az 50
milliliteres kiszerelésű fertőtlenítő
gélt és a fertőtlenítőkendőt bárhová magunkkal vihetjük, a legkisebb
táskában is könnyen elfér. Otthon
vagy a munkahelyen pedig ezeken
felül használhatjuk az 500 milliliteres kézfertőtlenítő gélt, a fertőt-

Rátóti Orsolya

értékesítési és marketing vezető
lenítő folyékony szappant, valamint
a kéz- és bőrfertőtlenítő sprayt is.
A BradoLife termékek elpusztítják a
kórokozók 99,99 százalékát, vírusok,
baktériumok és gombák ellen egyaránt hatásosak, a gélek alkoholtartalma meghaladja a 70 százalékot.
A Florin a járvány alatt is folyamatosan fejlesztette a BradoLife
termékeit annak érdekében, hogy a
megnövekedett igényeket a lehető
legszélesebb választékkal tudják
kiszolgálni, és a vásárlók minden
élethelyzethez megtalálják a legpraktikusabb és leghatékonyabb
fertőtlenítőszert – mondja Rátóti
Orsolya, aki szerint a kereskedők
és a vásárlók is keresik a megbízható termékeket és gyártókat, márpedig a Florin és a BradoLife mögött jelentős kapacitás, tapasztalt
szakembergárda áll, és olyan fertőtlenítőszerek, amelyeket csak
nem 40 éve használnak már a kórházakban.

Sana, Pedex és a többiek
A Florinnak a BradoLife a
zászlóshajója, de a cégnek
éppen az a jellegzetessége,
hogy a háztartásvegyipari
és kozmetikai termékek
legszélesebb körét képes
gyártani, és számos további ismert saját márkája
is van. Ezek közé tartozik például a Sana lábápolási termékcsalád, a
fejtetűproblémákat megoldó
Pedex készítmények.
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Florin Zrt.

Fenntarthatóság élő, egyenes adásban

Ritkán adatik meg egy gazdasági vállalkozás számára az, hogy a
környezeti, társadalmi fenntarthatóság lehetőségét és felelősségét
annyira megélhesse, mint a Florin
Zrt. A koronavírus-járvány kitörése
óta ugyanis működésének, termelésének sokkal nagyobb lett a tétje,
mint amit a szokásos céges táblázatok kiadási, bevételi és profitsorai képesek megmutatni.
A Florin munkatársai élő, egyenes adásban érezhették meg, mit
jelent a valódi társadalmi felelősségvállalás egy gyártócég életében.
A járvány kirobbanásakor azzal
szembesült a Florin, hogy Magyarország kórházainak, egészségügyi
és közintézményeinek, közszolgáltatóinak a védekezéshez nélkülözhetetlen fertőtlenítőszerekkel való
ellátása jelentős részt attól függ,
hogy a szegedi cég mennyit képes
ebből gyártani. Az import lehetősége ezekből a termékekből egyik
pillanatról a másikra megszűnt az
ország számára, belföldi gyártókapacitás és tapasztalat pedig a Florinén kívül csak nagyon korlátozottan állt rendelkezésre.
Ebben a helyzetben a Florin
minden egyéb szempontot félretéve összes erőforrását arra összpontosította, hogy minél gyorsabban minél több fertőtlenítőszert
gyártson a járvány elleni védekezéshez. Nem tették fel maguk22

nak azokat a kérdéseket, amelyek
normális működés esetén teljesen
természetesek lettek volna. Nem
azt mérlegelték, hogy kinek tudják
a legdrágábban eladni a fertőtlenítőszert, vagy hogy milyen szerződéses megrendeléseket kellene
teljesíteniük éppen más termékekre. Az emberéletek megóvása volt a tét, a Florin sikerét nem
profitban mérték. A fenntarthatóság nem egy elvont célként jelent
meg a cég előtt, hanem a mindennapi életkörülmények fenntarthatóságaként, amihez a szegedi cég
azzal tudott a legjobban hozzájárulni, amihez a legjobban ért.
A Florinnak kiemelkedő szerepe
volt Magyarország fertőtlenítőszerekkel való ellátásában a koronavírus-járvány elleni védekezésben a
pandémia első, második és harmadik hullámában egyaránt. A cég 2020
eleje óta megtöbbszörözte a fertőtlenítőszer-gyártását annak érdekében,
hogy ki tudja elégíteni az igényeket.
A tavaszi veszélyhelyzet idején minden arra alkalmas gyártósorán
fertőtlenítőszert készített, villámgyorsan új termékeket és kiszereléseket is kifejlesztett annak érdekében, hogy így is növelni tudja ezeknek
a készítményeknek az előállítását.
Miközben csúcsra járatta a termelését, hetek alatt felépített és
üzembe helyezett szegedi telephelyén egy új gyárat annak érde-

kében, hogy még több fertőtlenítőszert tudjon készíteni. A tavaszi
veszélyhelyzet elmúltával sem
vett vissza a tempóból, ezért akkora készleteket tudott felhalmozni ezekből és más termékeiből,
hogy a 2020 őszi második hullám
kirobbanásakor és azóta minden
fertőtlenítőszer-igénynek eleget
tud tenni a járvány elhúzódása ellenére is.
Teszi mindezt úgy, hogy közben
egy még nagyobb beruházást hajt
végre azért, hogy akkorára növelje a kapacitását, amellyel minden
eddiginél gyorsabban és nagyobb
mennyiségben lesz képes előállítani mindenféle fertőtlenítőszert.
Ezzel a Florin lényegében létrehozza az ország stratégiai tartalékát,
amelynek mozgósításával hasonló
járványok idején gond nélkül biztosítható a védekezéshez szükséges
fertőtlenítőszer az egészségügynek, a közintézményeknek és a lakosságnak egyaránt.
A Florin megélte és megéli a
fentarthatósági kényszer egy magasabb dimenzióját, amelyben
azonnali környezeti veszélyek elhárítása érdekében kell cselekedni
egy cégnek. Az ebben szerzett tapasztalat és tudás pedig hozzásegíti ahhoz, hogy a hagyományos
értelemben vett fenntarthatósági
problémák megoldásához is hozzá
tudjon járulni az elkövetkező években. A járvány alatt ugyanis a lehetetlent kihúzták a szótárából.

Florin Zrt.

Nemzetközi játékossá akar válni a Florin
Ha valaki egy éve nem járt a Florin
Zrt. szegedi telephelyén, az most
oda bekanyarodva okkal gondolhatja, hogy eltévesztette a házszámot. Ugyanis a teljesen megújult
főépület mögött egy tavaly ilyenkor
még nem létező gyártócsarnokot
lát, ráadásul mellette már gőzerővel készül egy még nagyobb, amelyet hamarosan át is adnak.
- A Florin modern keretek között
újra akarja építeni azt a magyar
kézben lévő háztartásvegyipari
és kozmetikai kapacitást, amely
sokféle termék nagymennyiségű
gyártására képes. Ez a rendszerváltáskor még létezett, de a multinacionális cégekkel folytatott
versenyben két évtized alatt a
töredékére zsugorodott. A Florin
nemcsak idehaza, hanem az egész
régióban meghatározó szereplő akar lenni a fertőtlenítőszerek,
tisztítószerek és kozmetikumok
piacán - foglalja össze stratégiai
céljait Barta Attila, a szegedi vállalatot irányító cégvezető.
A korábban évtizedekig szövetkezeti keretek között működő Florinra az alapítása óta jellemző volt
a kezdeményezőkészség és az innováció, azonban a piacgazdaság
beköszöntét követő évtizedeket - az
ágazat magyar kézbe került nagyvállalataihoz hasonlóan - ez a cég is
megszenvedte. A fordulatot a 2012es tulajdonosváltás hozta meg. A
Florin innentől kezdve szisztematikus építkezésbe kezdett, lépésről
lépésre növelte piacát belföldön és
külföldön egyaránt. Rendszeresen
megjelent nemzetközi kiállításokon, folyamatosan növelte exportját, átvette több ismert magyar
márka gyártását, és intenzív ter-

Barta Attila

cégvezető

mékfejlesztésbe kezdett.
- Úgy tűnhet, mintha a 2020-ban
elindított beruházási programunkat
a fertőtlenítőszerek iránti ugrásszerű keresletnövekedés tette volna
lehetővé a Florin számára, valójában azonban a koronavírus-járvány
csak felpörgette azt, amit egyébként is terveztünk – írja le a helyzetet Barta Attila. A Florin ugyanis
már a pandémia kirobbanása előtt
bekerült a Magyar Multi Programba,
ahová olyan cégeket választottak be,
amelyeknek reális esélye van a külföldi piacokon való terjeszkedésre.
- Ezzel a beruházási támogatással
akartunk belevágni a fejlesztési
programunk első szakaszába, már
készek voltak a terveink, amikor kitört a járvány. A fertőtlenítőszerek
iránti hirtelen és óriási hazai kereslet ugyan az exportelképzeléseink
megvalósítását időlegesen lelassította, a fejlesztést viszont rendkívüli
módon felgyorsította – jellemzi a
2020 tavaszi történéseket a cégvezető. Ennek eredményeként a Florin hetek alatt létrehozott egy olyan
új gyártócsarnokot és kapacitást,
amely normál esetben akár egy évig
is eltartott volna. Nem csökkentve a

tempót ősszel az egészségipari támogatási program keretében a cég
belevágott egy még nagyobb beruházásba, amelyet várhatóan 2021
nyarán át is tud adni.
- Bő egy év alatt megvalósítjuk
azt, amit eredetileg több év alatt
terveztünk. A fertőtlenítőszer-termelésre alapozva létrehozunk egy
olyan modern gyártókapacitást és
logisztikai bázist, amely sokféle termékből képes rövid idő alatt nagy
mennyiséget előállítani és raktározni. Így gyorsan és rugalmasan
tudunk alkalmazkodni akár a külföldi megrendelői igényekhez is. Az
új gyártó és fejlesztőbázis minden
tekintetben alkalmas arra, hogy a
Florint a nemzetközi piacon is jelentős, versenyképes szereplővé
tegye bérgyártóként és saját márkatermékeinek exportőreként egyaránt – állítja Barta Attila. A cégvezető szerint az elmúlt egy évben a
Florin munkatársai olyan feladatokat oldottak meg, amiket korábban
talán nem is gondoltak volna. Ezzel bebizonyították maguknak és a
piaci szereplőknek is, hogy a nagy
célokat nemcsak kitűzni tudják, hanem megvalósítani is. ■
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cégtörténet

A német Werner & Mertz vállalkozás egyik legismertebb márkája
a Frosch. A vállalat elődjét 1867ben Mainz am Rheinben alapították Gebrüder Werner néven. Ekkoriban még csak viaszgyártással
foglalkoztak. 1878-ban egyesültek a másik névadó, W. Mertz
vállalkozásával, akinek sógora,
Philipp Adam Schneider hamarosan átvette a cég teljes vezetését.
2000
óta
immáron
negyedik generációs ügyvezetőként,
Reinhard Schneider irányítja a
társaságot.
1953-ban a Salzburg tartománybeli Halleinben megalapították az osztrák leányvállalatot
is Erdal GmbH néven, amely ma
már közel 160 alkalmazottat foglalkoztat, és a délkelet-európai
piaci értékesítésért felel. Nap-

A Werner & Mertz számokban
• A vállalatot 1867-ben
alapították Mainzban.
• Termelési mennyisége: 200
millió darab flakon évente.
• 1986-ban két tisztítószerrel
indultak, napjainkban
csaknem nyolcvan Froschtermék van a piacon.
• A termékek 40 százalékát
exportálják.
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jainkban 14 országot – köztük
Magyarországot is – innen látnak
el tisztító- és ápolószerekkel.

MÁRKATÖRTÉNET

A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően 1986-tól gyorsan növekedett
a Frosch népszerűsége. A termékek
– az emberi és a természeti környezet iránti felelősség jegyében
– hatékony alternatív összetevőket
tartalmaznak. Nincsenek bennük
agresszív komponensek (foszfátok,
formaldehidek). A felületaktív hatóanyagok növényi eredetűek, és
biológiailag gyorsan lebomlanak.
A Frosch elsőként hozott forgalomba foszfátmentes mosószereket,
ami igazi környezetvédelmi újítás
volt. A környezetbarát termékek
gyártásában és fejlesztésében az
elmúlt évek során a márka egyre
több tapasztalatot szerzett.

FENNTARTHATÓSÁG

A termékekben olyan természetes
hatóanyagok találhatók – ecet, citrom, levendula, szódabikarbóna –,
amelyek garantálják a gyors biológiai lebomlást. Európában honos
növényeket használnak a gyártáshoz, hogy ezzel is óvják a trópusi
termőterületeket és erőforrásokat,
ugyanakkor előmozdítsák a helyi
biodiverzitást, valamint fokozottan
figyelnek arra, hogy valamennyi
termék bőrbarát legyen, és bőr-

gyógyászok által tesztelt alapanyagokat – tartósítószereket és illatanyagokat – tartalmazzon.
A Frosch nem használ kőolaj-alapú új műanyagot, mivel kizárólag újrahasznosított anyagból
gyártja a PET-csomagolásokat.
A kozmetikai iparágban világszintű újításuk, hogy a tusfürdő-flakonokat 100 százalékban újrahasznosított anyagból származó rHDPE-ből
kezdték gyártani. Nemrégiben újabb
mérföldkőhöz érkeztek, mivel a világon először sikerült monoanyagból
(PE) levehető elő- és hátoldali címkével ellátott, teljesen újrahasznosítható tasakot készíteniük.
A magyar piacra is szállító osztrák leányvállalat, az Erdal GmbH
már tíz éve rendelkezik az osztrák
környezetvédelmi
minisztérium
EMAS tanúsítványával. Ennek a
gazdálkodási rendszernek az au-

Frosch
ditálását a legigényesebb környezetvédelmi tanúsítványnak tekintik
Európában. Azóta minden évben
újra megkapják a tanúsítványt.
2007-ben kibővült a fenntarthatósági menedzsment, 2008-ban pedig megjelent az első fenntarthatósági jelentés.
A halleini és mainzi üzemek ISO
14001 tanúsítvánnyal is rendelkeznek, amely egy globális környezetgazdálkodási rendszer. A Frosch
több mint 30 éve egyre inkább
csökkenti az erőforrás- és vízfelhasználását: energiát takarít meg
és kevesebb hulladékot termel.
A receptúrákat, az alapanyagokat
és a csomagolóanyagokat folyamatosan tesztelik, hogy még fenntarthatóbb megoldásokat találjanak.
A zöld békás márka más módon
is bizonyítja a környezet iránti elkötelezettségét. A WWF Ausztriával való hosszútávú együttműködésének keretében „Frosch schützt
Frösche” (A béka megvédi a békákat) mottóval a kétéltűek egyik legjelentősebb európai élőhelye, az
osztrák-magyar határ menti árterületek védelme mellett kötelezte
el magát.
A zöld jövő a Froschnál már rég
elkezdődött, hiszen másodlagos
nyersanyagforrásként 100 százalékban újrahasznosított műanyagot használnak a flakonokhoz,
melyek 20 százaléka szelektív
hulladékgyűjtésből származik. Így
nyersanyagot takarítanak meg, és
nem járulnak hozzá az éghajlat
rossz irányba történő változásához,
mivel a hulladék elégetése nagy
mennyiségű szén-dioxid-szennyezéssel járna.
2012 óta az Újrahasznosítási Kezdeményezés keretében
együttműködnek a műanyagok
értékes anyaggá történő újrafeldolgozásában. Ennek eredménye
a fenntartható gyártási ciklus,
melynek köszönhetően a legkorszerűbben oldják meg a kiváló
minőségű újrahasznosított PET
előállítását és felhasználását.
Eddig már több mint 380 millió
Frosch-termék csomagolásához
használtak újrahasznosított hulladékot, amivel erőforrást takarítanak meg és óvják az éghajlatot.
Ez hosszú távon, gazdasági szempontból is életképes törekvésnek

bizonyul. Az „Európai növényekből
származó felületaktív anyagok”
kezdeményezés eredményeként
a pálmaolaj-alapú szerek helyett
európai termesztésű növények kivonatát használják. A repce-, lenés olívaolajból származó alapanyagok fontos lépést jelentenek
a trópusi régiók védelmében, valamint a helyi biológiai sokféleség
megőrzésében.
2013-ban a Frosch Citromos Fürdőszobai Tisztító a tisztítószerek
között elsőként kapta meg a Cradle
to Cradle CM Gold díjat Európában.
Ezt követte 2014-ben a Bioalkoholos Üveg- és Ablaktisztító, valamint
a Levendulás Higiéniai Tisztítószer
elismerése. A Cradle to Cradle® –
„bölcsőtől a bölcsőig” – kifejezés a
ciklikus megközelítést jelenti, azaz
a termékek biológiai vagy műszaki
ciklusokon keresztül történő folyamatos fejlesztését. Ebben a folyamatban az a nagy kihívás, hogy
a termékeket a gyártási folyamat
kezdetétől alkalmassá tegyék a
természetbe történő biztonságos
és teljes visszajutásra vagy a jó minőségben való újrafelhasználásra.
2019-ben
Reinhard
Schneider, a Werner & Mertz tulajdonos
ügyvezetője megkapta a Német
Környezetvédelem díját a vállalat
fenntarthatósági stratégiájáért és
magas szintű, személyes elkötelezettségéért.

KOMMUNIKÁCIÓ

„A természet jótékony erejével tisztít” – hangzik a Frosch márka szlo
genje. Ez jól kifejezi az elmúlt 30 év

hangsúlyeltolódását. Kezdetben a
kommunikáció középpontjában a
termékek elsődleges minősége és
tulajdonsága állt, ám idővel egyre
fontosabb lett az emberi és természeti környezet védelme.
A népszerű zöld béka (a Frosch
magyarul békát jelent) rajzos alakban, plüssállatként, filmhősként,
sőt környezetvédelmi tanácsadóként is felbukkan a márka kommunikációjában.
Magyarországon a Frosch termékek kizárólagos forgalmazója
az FCB Hungary Zrt. ■

elérHetőségek
Weboldal: www.frosch.eco/hu
E-mail: contact_hu@frosch.eco
Cím: 1028 Budapest,
Hidegkúti út 90/B.
Tel.: +36303703269
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Edukáció

Környezeti- és fenntarthatóságra nevelés:

HOGY LEGYEN JÖVŐNK!
A Földön ma már nem létezik érintetlen természeti környezet. Az ember mindenhova betette
a lábát, léte pedig az egész világra kihat, hiszen egyre gyarapodó népessége, a 7,8 milliárd
ember folyamatosan használja a Föld természeti erőforrásait. Ebben a pillanatban is a bolygó
megannyi részén irtják az erdőket, termelik ki az ásványkincseket, szennyezik a levegőt, a vizeket és a talajt, valamint veszélyes hulladékot termelnek és dobnak ki. Finoman fogalmazva
a földtörténet legnagyobb pusztítását végezzük a környezetünkkel. Dönthetünk úgy, hogy ezt
tovább folytatjuk, és ezt a szemléletmódot adjuk át a jövő nemzedékének, hogy csikarjon ki
minél többet a természetből. Ám ezzel csak magunk alatt vágjuk a fát, hiszen egy fenntarthatatlan folyamatot generálunk, ami felemészti a saját létünk alapjait.
Persze könnyen felmenthetnénk
az emberiséget azzal, hogy létének
feltétele a termelés és a fogyasztás, melyek nélkül életképtelenek
vagyunk. De az ember elhitte, hogy
képes uralkodni a természet felett,
és közreműködésének köszönhetően számos természeti katasztrófa visszafordíthatatlan folyamatot
generált már, elég, ha csak a fajok
pusztulására vagy az elsivatagosodásra gondolunk. Jane Goodall
angol származású etológus és
antropológus így fogalmazott egyszer: „Gyakran
hallottam azt a mondást, miszerint „ezt a
bolygót nem a szüleinktől
örököltük,
hanem a gyermeke-
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inktől kaptuk kölcsön.” Sajnos ez
már nem igaz. Nem kölcsönkaptuk
a gyermekeinktől a földet, hanem
elraboltuk tőlük.” Úgy bánunk a
Földdel, mintha elfelejthetnénk azt
az aprócska kis tényt, hogy ez az
egyetlen hely, ahol élhetünk.
Csupán néhány évezred alatt az
ember belakta a Föld több mint
egyharmadát, de ha varázsütésre

eltüntetnénk az egész emberiséget,
a természet szépen lassan vis�szafoglalná a területet. Mindössze
néhány tízezer év szükségeltetne
ahhoz, hogy az emberi jelenlét eltűnjön a Föld színéről. Egy-két millió év pedig minden nyomot eltüntetne. A Föld könnyen elfelejtené,
hogy valaha ember élt a felszínén.
Azonban nem kell ilyen drasztikus
megoldásokon gondolkozni és új
élőhely után kutatni. Talán egyszerűbb lenne vigyázni arra, amink
van, ami ellát minket és csak an�nyit kér, hogy ne zsákmányoljuk ki, és ne csak a mára, a
pillanatnyi jólétünkre gondoljunk, hanem egy kicsit hosszabb távlatokban gondolkozzunk.

Edukáció
Még jobb lenne, ha az lebegne a
szemünk előtt, hogy mit adunk át
a Földből a gyerekeinknek, unokáinknak és azok gyerekeinek.
A környezetünk változásai, a
klímaváltozás, ökológiai válság
mind-mind jelek, hogy új szemléletmódra, változásra van szükség.
Ezek a problémák pedig egyre több
ember szemét nyitják fel és tudatosul bennük, hogy igenis szükség
van a változásra. Itt az idő, hogy
elkezdjük máshogy használni, nem
pedig kihasználni a környezetünket. A meglévő értékeinkkel kíméletesebb bánásmódra van szükség,
amit belső törvényekkel, nemzetközi megállapodásokkal igyekeznek a jogalkotók szabályozni. Ez
azonban még nagyon kevés a változáshoz, aminek nem elegendő a
törvényi keretezés, a változásnak
elsősorban az emberek szemléletmódjában és hozzáállásában
kell bekövetkeznie. Ezért is van hatalmas szükség a környezeti-, és
fenntarthatóságra nevelésre.

Környezeti nevelés

A környezeti nevelés célja a környezetkultúrára nevelés, tehát az
életmód-, viselkedés- és gondolkodásmód alakítás. Ami nemcsak
a környezet megismerését jelenti,
hanem magában foglalja a környezet iránti nyitottság kialakítását, a
környezeti gondok feltárását, ezen
problémák megoldására szolgáló képességeket és készségeket.
Ezzel pedig az egyén egész személyiségére, identitására hatással
tudunk lenni.
A környezeti nevelés információt, motivációt és értéket közvetít,
olyan eszközöket ad az emberek
kezébe, amelyekkel javíthatnak a
környezeti problémákon, hogy óvhassuk a földünket és megelőzzük
a jövőbeli környezeti problémákat,
hogy továbbra is nyugodtan élhessünk itt.
A környezeti nevelés világképre,
kultúrára és életmódra nevelés,
ami a szerepvállalást kell, hogy
erősítse, ami ahhoz szükséges,
hogy elkerüljük a természeti környezet további rohamos romlását.
Olyan magatartási és életviteli
mintákat kell felállítanunk, amivel
csökkenthetjük a környezeti terhelést és nagyobb harmóniában

élhetünk a természettel. A világon
mindenhol azonos az edukációs
cél, őrizzük meg és javítsunk a környezet állapotán, valamint előzzük
meg a jövőbeli környezeti problémákat. A célkitűzés azonos, de a
megvalósítás és annak eszközei
már közel sem. Hogyan is lehetne,
amikor a világ legszegényebb és
leggazdagabb húsz-húsz százalékának jövedelme között hetvenszeres különbség van.
A környezeti nevelést érdemes
minél fiatalabb korban elkezdeni. Először is meg kell ismertetni
az élővilág szépségét és változatosságát, és fel kell ébreszteni a
gyerekekben a környezet iránti
szeretetet és felelősségvállalást,
hogy felnőtté válva majd építsék,
becsüljék és védjék azt. Kíváncsivá kell tenni őket a világ jelenségei
iránt, megerősíteni bennük azt az
érzést, hogy egyek vagyunk a világgal. Ez nem egy egyszerű tanulási
folyamat, hiszen ezt nem valósíthatjuk meg példaszóval, tanulással
és szabályokkal, erre a harmóniára
nekik maguknak kell ráérezniük.
A környezeti nevelésre való igény
nem újkeletű dolog, hiszen az ókor
nagy filozófusai és a francia felvilágosodás kiemelkedő alakjai is
hangsúlyozták a természet megfigyelését, tapasztalatok gyűjtését
és előtérbe helyezték a természettudományos nevelés fontosságát,
persze ez még más alapokra épült.
A mai, modern értelemben vett
környezeti nevelés gondolata a
nyugati társadalmakban, néhány
évtizeddel ezelőtt született meg.
Azokban a kultúrákban, ahol a

népesség gyors növekedése, a városiasodás már látható, érezhető
környezeti, civilizációs problémákat okozott. A természeti területek
eltűnése, épített környezetté való
átalakítása, a környezetszen�nyezés testi és lelki betegségekhez vezetett. Sokan ismerték fel a
változás szükségét, ami nemcsak
megmozdulásokhoz vezetett, de a
törvényhozás szintjén is jelentős
döntések születtek. A XX. században több világszervezet indított
el olyan környezeti mozgalmakat,
amik hozzájárultak a környezeti
nevelés koncepciójának kidolgozásához. Az első ilyen, jelentősebb
eseményre 1948-ban került sor,
amikor az International Union for
the Protection of Nature szervezet
Nevelési Bizottsága kinyilatkoztatta a környezet védelmére irányuló
nevelés fontosságát. Az 1975-ös
UNESCO konferencia már megforgalmazta és elfogadta a környezeti
nevelés definícióját és célját. Két
évvel később ezt a munkát a Tbiliszi
Konferencián 60 állam képviselői
folytatták, ahol pontosan megfogalmazták a környezeti nevelés
fogalmát, amit a mai napig a téma
alapdefincíójának tekinthetünk: „A
környezeti nevelés olyan folyamat,
melynek célja, hogy a világ népessége környezettudatosan gondolkodjék, figyeljen oda a környezetre
és minden azzal kapcsolatos problémára. Rendelkezzen az ehhez
szükséges tudással, beállítódással,
képességekkel, motivációval, valamint mind egyéni, mind közösségi
téren eltökélten törekedjék a jelenlegi problémák megoldására és az
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újabbak megelőzésére.”
Habár a környezeti nevelés alapjait ekkor már kidolgozták, Magyarországon csak az 1990-es évek
közepén születtek meg azok a jogi
szabályozások, melyek törvényi keretet adtak a hazai környezeti nevelésnek. Az első ilyen az 1995. évi
LIII. törvény, mely 58§. 1. cikkelye
kimondja, hogy „minden állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteinek fejlesztésére.” A törvény
arról is rendelkezik, hogy a környezeti nevelés elsősorban állami
és önkormányzati feladat, legyen
szó az iskolarendszeren belüli és
azon kívüli formáiban is. A Nemzeti Alaptanterv 1998-as bevezetése
óta pedig a közoktatásban dolgozó minden magyar pedagógusnak
foglalkoznia kell a környezeti nevelés kérdéseivel, melyekkel az oktatási rendszer minden szintjén találkozhatunk az óvodától elkezdve
egészen a PhD képzésig. De amíg
az óvodában a környezeti nevelés a
gyermek akár teljes óvodai létére
kihat, addig az általános iskolában
főképp már csak környezetismeret
órán jelenik meg. Középiskolában a
természettudományos tantárgyakra korlátozódik, a felsőoktatásban
pedig még nem kiforrott a környezet védelmére és fenntarthatóságra vonatkozó ismeretek oktatása.
A felsőoktatásban a természettudományi vagy műszaki szakokon
könnyebben beilleszthetők ezek
az ismeretek a tanrendbe, mint a
humán szakok esetében. Viszont
nem hagyhatjuk figyelmen kívül a
felsőoktatás szerepét az emberek
környezethez való viszonyulásának
javításában. Elsősorban azért nem,
mert a felsőoktatás képezi azokat
a szakembereket, akik legtöbbet
tehetnének a hazai környezeti állapotok javításáért.
A környezeti nevelés akkor sikeres, ha az egész személyiséget
áthatja, ha felébreszti a tudatot
és felkelti a kíváncsiságot, ahogy
a környezeti neveléssel foglalkozó
szakember Lehoczky János fogalmazott: „A környezeti nevelés célja
többrétegű, nem csupán a környezetvédelmi ismeretek átadása. A
személyiség egészére igyekszik
hatással lenni, így a tudatra ismeretekkel, az érzelmekre élmé28

nyekkel, és az akaratra célratörő
tevékenységekkel.” A környezeti
nevelés egy élethosszig tartó folyamat. Nem elegendő hozzá egy
pedagógus, abban viszont nagy segítséget tud nyújtani, hogy elindítson egy változást, egy felismerést,
mely hatására a környezet védelme a tanuló identitásának része
lesz. Ennek a folyamatnak a hatékonyságáért a világban elkezdtek
szaporodni az ökoiskola hálózatok.
Ma már több mint 20 millió gyermek tanul ökoiskolában a világ
több mint hatvan országában.

Fenntarthatóságra nevelés

A XXI. században már senkit sem
kell meggyőzni a fenntarthatóság
fontosságáról, nem kell tudományos tézisekkel bizonygatni, hogy
szennyezett a levegőnk, az óceánjaink, hogy micsoda pusztítás folyik
az erdőinkben és hogy ellep minket
a szemét. Ha a bőrünkön nem is
érzünk mindent, elég csak kicsit
körülnéznünk, vagy bekapcsolni egy világhíradót, hogy lássuk.
Éppen ezért a nevelési intézményeink egyik legfőbb feladata elősegíteni a környezeti nevelésen alapuló fenntarthatóság pedagógiáját.
A fenntarthatóság lényege, hogy
úgy éljünk, hogy a következő generációk létfeltételeit ne korlátozzuk,
ne vegyük el tőlük a lehetőséget,
hogy hasonló, vagy jobb minőségű
életet élhessenek, mint mi.
Az elsődleges lépés ebben,
hogy átgondoljuk a környezet és
az ember közötti kapcsolatot. Két
kulcsszó van ennek a kapcsolatnak a hátterében. A törődés és a
megosztás. Törődni magunkkal,
embertársainkkal és a környezetünkkel, foglalkozni tetteink következményeivel. Valamint megosztani, nem pedig felhalmozni, aztán
kidobni a dolgokat. Igaz, a berögzült szokásokon nehéz változtatni,
de szükséges. Nem felsőbb szintekről kell várni a megoldást, meg

kell értenünk, hogy bennünk van a
változás, a változtatás lehetősége.
Ahogy Mahatma Gandhi is mondta:
„Te légy a változás, ha látni akarod a
világ változását.”
A fenntarthatóságra neveléssel
az ENSZ is kiemelten foglalkozik,
hiszen ahogy fogalmazott, ez az
új évezred oktatási folyamatának
egyik központi gondolata. Éppen
ezért az ENSZ a 2005-2014 közötti időszakot a Fenntarthatóságra
nevelés évtizedévé nyilvánította. Az
oktatás legfontosabb célkitűzése
közé olyan környezeti, gazdasági
és társadalmi célkitűzéseket sorolt, mint az állampolgári nevelés egy demokratikus társadalom
szolgálatában, oktatás a békét és
az emberi jogot tiszteletben tartó
kultúráért, oktatás a nemek egyenlőségének szolgálatában, népesedéssel kapcsolatos ismeretek
oktatása, a természeti erőforrások
védelmére és a velük való gazdálkodásra vonatkozó ismeretek oktatása és a fenntartható fogyasztásra
nevelés.
Ez az időszak ugyan már elmúlt,
és habár a világ nagyon sokat fejlődött ezen a téren, nem szabad
abbahagyni a megkezdett munkát,
a fenntarthatóságra nevelés irányába tett lépéseket. Fontos szempont, hogy a pedagógusok képesek
legyenek a fenntarthatóság értékeinek megteremtésére és ápolására, valamint lerántani a leplet a
fenntarthatóság ellen ható hamis
értékekről is.
Az eszme már világszinten
megszületett és mögé a tettek is
sorakoznak. Egy óvodás a csoportjával szemétszedésre indul az
óvoda környezetében, a pedagógus mesél neki a Föld védelmének
fontosságáról. A kisiskolás a víz
világnapjáról olvas, fogmosás közben elzárja a vizet, hogy ne folyjon
feleslegesen és már szelektíven
gyűjti a szemetet. Egy fiatal felnőtt
odafigyel, hogy kevesebb műanyagot használjon és csak annyi ételt
vesz, ami biztosan elfogy. Egy cégvezető spórol az energiával, napelemkollektort szereltet fel, hibrid
autóval jár.
Mindenkinek a maga szintjén és
képességeihez mérten kell tenni a
környezetért, a fenntartható jövő
érdekében. ■

Fenntarthatóság a Henkelnél
A Henkel első Közép-Kelet európai leányvállalataként 1987-ben jelentünk meg a magyar piacon, és az elmúlt közel 35 év alatt
jelentős szereplőjévé váltunk a hazai gazdaságnak. Három üzleti tevékenységünk – Laundry & Home Care, Beauty Care, Adhesive Technologies – mellett két gyárban folytatunk termelést: Környén multitechnológiai ragasztóanyagok, míg Körösladányban
mosó- és háztartási tisztítószerek készülnek. A fenntarthatóság egyike az öt vállalati értékünknek, amely alapvetően meghatározza üzleti tevékenységünk stratégiai irányát. Számunkra a fenntarthatóság a társadalmi és szociális felelősségen kívül
a környezet védelmét, az erőforrásokkal való takarékoskodást és mindenekelőtt azt jelenti, hogy hosszú távú felelős gazdálkodást folytatunk.
2010-ben kidolgoztuk húsz évet átívelő, 2030-ig szóló fenntarthatósági
stratégiánkat, melynek alapgondolata a több értékteremtés vásárlóink
és fogyasztóink, a minket körülvevő közösségek és vállalatunk számára, miközben környezeti lábnyomunkat csökkentjük. Ez az elv olyan
ambiciózus célkitűzésben ölt testet, miszerint működésünk, termékeink
és szolgáltatásaink ökológiai lábnyomához képest megháromszorozzuk
hatékonyságunkat.
E fenntarthatósági stratégiánk sikeres megvalósítása érdekében hat tevékenységi fókuszterületre összpontosítunk: a társadalmi fejlődés és szociális előrelépés, a teljesítmény
valamint a biztonság és egészség területén több értéket szeretnénk létrehozni, míg az
energia és klíma, a nyersanyagok és hulladék, valamint a víz és szennyvíz tekintetében
pedig csökkenteni kívánjuk ökológiai lábnyomunkat.
Minden évben közzétesszük fenntarthatósági jelentésünket, melyben részletesen
beszámolunk a fenntarthatóság különböző
területeihez kapcsolódó teljesítményünkről,
előrehaladásunkról.
Az elmúlt évtizedben jelentős előrelépést
értünk el fenntarthatósági stratégiánk minden dimenziójában: a szén-dioxid kibocsátás, a hulladék- és vízgazdálkodás terén
összeségében 39 százalékkal tudtuk csökkenteni környezeti lábnyomunkat, ezzel
jelentősen meghaladva a 2020-ra kitűzött
30 százalékos csökkentési köztes célunkat.
Elszántan dolgoztunk a 2020-ra kitűzött
időközi célok elérésén, azonban nem elégedhetünk meg eddigi sikereinkkel, a változó világhoz folyamatosan alkalmazkodunk
kell.

Éppen ezért úgy határoztunk, hogy újabb
mérföldkövekkel erősítjük jövőbeli céljainkat, és szeretnénk még jobban hozzájárulni
a klímavédelemhez, a körkörös gazdasághoz és a társadalmi fejlődéshez.

Elkötelezettek vagyunk a klímavédelem
mellett, támogatjuk az ENSZ klímaváltozásról szóló párizsi megállapodását és aktívan
kívánunk hozzájárulni a globális felmelegedés jóval 2°C alatt tartásához. Ennek mentén azon hosszú távú jövőképet fogalmaztunk meg, miszerint 2040-re klíma-pozitív
vállalattá válunk.

Társadalmi
fejlődés

Teljesítmény

Nagyobb
érték
előállítása

Energia és
klíma

Biztonság és
egészség

Ökológiai
lábnyom
csökkentése

Nyersanyagok és
hulladék

Víz és
szennyvíz

Kezdeti erőfeszítéseinkben nagy hangsúlyt fektetünk termelési telephelyeinkre,
ahol célunk, hogy 2030-ra 75 százalékkal
csökkentsük szén-dioxid kibocsátásunkat.
Folyamatosan javítva energiahatékonyságunkat arra törekszünk, hogy a gyártási
folyamatainknál használt villamos energiát teljes mértékben megújuló energiaforrásokból szerezzük be.
2030-tól kezdve pedig a termelésünkben
használt fosszilis tüzelőanyagok helyett
csak klímasemleges alternatívákat kívánunk
használni, például biogázt vagy szén-dioxid
átalakításából nyert gázt. Célunk továbbá,
hogy a számunkra feleslegessé vált szénsemleges energiát átadjuk harmadik felek
számára. Azáltal, hogy másoknak nyújtunk
tiszta energiát, működésünk klíma-pozitívvá
válik.
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Körkörös gazdaság felé vezető út
A csomagolás kulcsszerepet játszik modern életmódunkban. Enélkül a legtöbb termék már azelőtt megsérülne vagy
egyszerűen tönkre menne, mielőtt a boltok polcaira kerülne. A Henkelnél felismertük a csomagolással kapcsolatos felelősségünket különösen azért, mert termékeinket az ipari folyamatokban és a háztartásokban milliók használják nap
mint nap, és az életciklus-elemzés alapján egy termékhez kapcsolódó szénlábnyom többsége a használat során keletkezik. Mindezek fényében határozottan úgy gondoljuk, hogy a csomagolásnak a körforgásos gazdaság részévé kell válnia.
2025-re termékeink csomagolása száz százalékban újrahasznosítható, újrafelhasználható lesz (2020 végével már 89%-nál
járunk). Ezenfelül fogyasztási termékeink csomagolásában 50%-kal csökkentjük a fosszilis forrásokból származó szűz műanyagok menynyiségét. Ezt úgy fogjuk elérni, hogy az újrahasznosított műanyag arányát több mint 30%-ra növeljük, csökkentjük magát a műanyag
mennyiségét és egyre inkább bioalapú műanyagot használunk. Továbbá segíteni kívánunk annak megakadályozásában, hogy a hulladék a környezetbe kerüljön. Ezért hulladékgyűjtési és újrahasznosítási kezdeményezéseket
támogatunk, sőt mi több, innovatív megoldásokba és technológiákba fektetünk a zártkörű
újrahasznosítást ösztönözve.

Termékinnovációk a fenntarthatóság szolgálatában
Fenntarthatósági céljaink elérésében termékeinknek óriási szerep jut. Minden egyes piacra
bevezetett termékünk esetében szigorú elvárásunk, hogy az értéklánc minden egyes területén hozzájáruljon a fenntarthatósághoz az összetevőktől kezdve, a teljesítményen át egészen a csomagolásig. Fogyasztóink különböző okok miatt választják termékeinket, de meg
vagyunk arról győződve, hogy a fenntarthatósági kritérium egyre jelentősebb helyet foglal
el döntési szempontjaik között.

Portfóliónk széles választékából kiragadva íme három
fenntartható értékteremtő példa:

Szak Zsuzsanna
Beauty Care üzletág igazgató

„A népszerű Nature Box haj- és testápolási
márkánk magán hordozza az ECOCERT
tanúsítványt, ami jelzi, hogy a termékek
megfelelnek a COSMOS-NATURAL természetes kozmetikumokra vonatkozó kritériumainak. A termékek legalább 98 százalékban természetes eredetű összetevőket
tartalmaznak a vizet is beleértve, vegán
formulái pedig szintetikus színezékektől
és szilikonoktól mentesek. Mindemellett
a márka termékeinek flakonjai 98 százalékban Social Plastic®-ből készülnek és
jelenleg is azon dolgozunk, hogy a maradék
2 százalékos szűz műanyagot is újrahasznosított anyaggal cserélhessük le - terveink
szerint még idén. A testápolók és kézkrémek
tubusai már 100 százalékban újrahasznosíthatók a fenntarthatóság jegyében” –
mondja Szak Zsuzsanna.

Nature Box márkánk mellett többi jól ismert
szépségápolási márkánk, így a Schwarzkopf,
Gliss, Syoss, Fa, N.A.E., Barnängen is folyamatosan lépéseket tesz a fenntarthatóság
irányába.

Plastic Bank – Social Plastic®
Évente mintegy nyolcmillió tonna műanyaghulladék kerül az óceánokba, melynek 80%-a
újrahasznosító infrastruktúrával nem rendelkező fejlődő országoktól származik.

A Plastic Bank szociális vállalkozás célul tűzte ki a műanyaghulladék és az „óceáni

műanyag” (a világ óceánjaiban található műanyag) elleni küzdelmet, miközben javítani
kívánja a helyi, alacsony jövedelemmel rendelkező lakosság életkörülményeit.

Ennek érdekében a Plastic Bank számos gyűjtőközpontokat állított fel, ahol az emberek az

összegyűjtött műanyaghulladékért cserébe fizetségként oktatást, egészségügyi, technikai szolgáltatásokat kapnak. Az összegyűjtött műanyagot a kiválogatás után feldolgozzák,
majd Social Plastic® formájában a csomagolásokban felhasználják.

A Henkel volt az első nagy nemzetközi fogyasztási cikkeket gyártó vállalat, amely 2017-ben

szövetségre lépett a Plastic Bank-kal. A kezdeti partnerség eredményeit követően, 2019-ben
a Henkel további öt évre meghosszabbította az együttműködést.

A Henkel csak tavaly több, mint 600 tonna Social Plastic® újrahasznosított anyagot
integrált termékcsomagolásaiba.

Tiszta otthon, tiszta bolygó!

Fenntartható
csomagolás

Ecolabel
tanúsítvánnyal
rendelkezik*

Fenntartható
formula*

A már jól ismert és megbízható márkák most már környezettudatos
variációkban is elérhetőek. Próbálja ki a Bref, Somat, Pur és Clin márkák
ProNature termékcsaládját a tiszta otthonért és a tiszta bolygóért.

* kivétel Bref toalett frissítő
EU Ecolabel szám: Clin DE/020/419, Pur BE/019/002, Somat DE/015/00001, Bref DE/020/432

„Termékfejlesztéseinkkel folyamatosan
arra törekszünk, hogy fogyasztóink
mindennapjait megkönnyítsük. A Laundry & Home Care üzletág új normákat
állított fel az innováció és a fenntarthatóság ötvözésével a ProNature termékcsaládjával, mely a megbízható Clin, Bref,
Pur és Somat márkák bizonyítottan jó
minőségű tisztítási teljesítményét kínálja
még fenntarthatóbb módon” – folytatja
Lukáš Hájek.

Ezek a termékek fenntartható összetevők felhasználásával
készülnek, valamint műanyag csomagolásuk (kivéve kupak)
újrahasznosított műanyag, és Social Plastic®.
Egyes ProNature termékek dobozai, hátlapjai teljes egészében újrahasznosított papírból vannak.
Lukáš Hájek
Laundry & Home Care üzletág
igazgató

Mindezeknek köszönhetően a ProNature termékek az „Ecolabel” címkét is magukon viselhetik.

„Nagyon fontos számunkra, hogy innovatív megoldásaink fenntarthatóak legyenek és hosszú távon
pozitív környezeti hatásokat érjenek el. Az új generációs Pritt ragasztóstiftek a megszokott minőség
mellett most még természetesebb, még fenntarthatóbb megoldást kínálnak, mint korábban.
A továbbfejlesztett formula 97 százalékban természetes összetevőkből áll (beleértve a vizet), míg a stift külső része akár 65 százalékban posztindusztriális újrahasznosított műanyagokból készül.
A teljes egészében újrahasznosítható termék különböző kiszerelésben, számos dizájnnal biztosítja a gyermekek és szüleik számára a
biztonságos, de mégis hatékony munkavégzését legyen szó otthoni
vagy iskolai kézműves feladatokról” – teszi hozzá Dr. Fábián Ágnes.

A segítségnyújtás nálunk már hagyomány

Az újrahasznosíthatóságra való
törekvésünk nem merül ki a
Dr. Fábián Ágnes
fenntartható termékkínálatunkHenkel Magyarország ügyvezető
igazgató, Adhesive Technologies
kal, szükséges feladatunk az is,
üzletág igazgató
hogy célzott kommunikációval
megfelelően segítsük fogyasztóinkat a csomagolások újrahasznosítási folyamatában. Ezért termékeinket közismert piktogramokkal, logókkal és információkkal is
ellátjuk. Néhány termék esetében a fogyasztónak bizonyos plusz lépéseket kell megtennie annak érdekében, hogy a termék megfelelő
módon kerüljön hasznosításra, például a Silan flakonon a címkét el
kell távolítani, mielőtt a palackot a szelektív gyűjtőbe helyezi.

Több százezer darab mosószerből, tisztítószerből, kozmetikai
termékeinkből álló adományainkból többek között óvodák és
egészségügyi intézmények is részesültek.

Társadalmi szerepvállalásunk vállalati felelősségérzetünk elválaszthatatlan része. Támogatásainkkal alapvetően négy nagy területre fókuszálunk: munkatársaink
önkéntes tevékenységére, márkáink szerepvállalására,
természeti katasztrófa esetén az azonnali gyorssegélyre, valamint
a különböző társadalmi partnerségekre. Ezen pillérek mentén minden évben számos projektet finanszírozunk a társadalmi igények,
az oktatás és tudomány, a sport és egészség, a művészet és kultúra
továbbá a környezetvédelem területén.

A támogatásainkba fogyasztóinkat is bevontuk, például „A segítség
nem marad el!” jótékonysági kampányunkba vásárlóink szavazhattak arról, hogy az általunk felajánlott 10 millió forint milyen arányban kerüljön szétosztásra öt kiválasztott, a koronavírus-járvány
elleni küzdelemben aktív alapítvány között.

A koronavírus-járvány rendkívüli helyzetet teremtett. Bennünket
arra ösztönzött, hogy elkötelezetten segítsünk. Vállalatunk átfogó globális szolidaritási programot indított, melyben partnereinknek és az érintett közösségeknek nyújtottunk segítő kezet.

Büszkék vagyunk arra, hogy a három üzletágunkon átívelő „Segítség nem marad el” kampányunk mellett a „Millió esély a nőkért”
programunk is elnyerte a Magyar Üzleti Felelősség, CSR Hungary
szakmai fórum – Legjobb CSR Programért járó Díját.

Számtalan CSR kezdeményezésünkkel megközelítőleg száz
szervezet, alapítvány, egyesület számára több száz millió forint
értékben jótékonykodtunk.

A vírushelyzetre való tekintettel munkatársaink egészségének
védelme érdekében személyesen nem tudtunk részt venni a 8. PET
Kupán, mégis nagyon fontosnak tartottuk, hogy csakúgy mint az
előző években támogatóként mindenképpen kivegyük részünket
a Tisza hulladékmentesítésre irányuló eseményből.

Idealbody Kft.

Idealbody Kft.

Cégtörténet

A Turbó Diéta az egyik legrégebbi
hazai diétás brand: 2004-ben, családi vállalkozásként jött létre, az
ekkor még újdonságnak számító
turmix alapú diétás módszerrel.
A súlycsökkentés mellett kezdettől
fogva az egészséges fogyás szempontjai voltak a legfontosabbak, ezt
jól mutatja a Turbó Diéta alapfilozófiája: „a túlsúly csökkentésére
való törekvés nem mehet az egészség rovására”.
Ez a filozófia végigkísérte az
elmúlt 16 évet, miközben a márkaismertség folyamatosan nőtt,
és a brand dinamikusan fejlődött.
A márka tudatos alakításának köszönhetően az elmúlt másfél évtizedben a Turbó Diéta az egyik
legismertebb fogyókúrás márka
lett, a termékpaletta 8 állandó ízű
turmixra bővült, megjelentek a kiegészítő termékek, és a magyar piac
után a Turbó Diéta egyre több külföldi vevőt is kiszolgál.

Márkatörténet

Az elmúlt 16 évben a Turbó Diéta
egy kis családi vállalkozásból több
országban jelen lévő vállalattá nőtte ki magát. A növekedés és a piaci trendek változása miatt 2020-ra
a tradicionálisan létrejött márkát
szükséges lett modern márkaala34

pokra helyezni. A márkatulajdonosok felismerték, hogy a folyamatosan változó trendek és igények
miatt a brandnek lépést kell tartania a piaccal, és ahhoz, hogy hiteles
maradjon a fiatal generációknak is,
már nem elég a jó összetétel.
A Turbó Diéta teljes megújulása
során létrejött a teljes márkapiramis, a mai dinamikusan fejlődő
piachoz igazodó friss üzenetekkel
és koherens hangvétellel újult meg
a kommunikáció, majd ezen stabil
alapok kialakítása után létrejött az
új image és csomagolás.

Az új csomagolással még nagyobb hangsúlyt kapott a Turbó
Diéta legfőbb termékelőnye, azaz,
hogy nem csak egy étrendkiegészítőről van szó, hanem egy
finom, teljes értékű étkezést kiváltó termékről. A „foodosabb”
dizájn bevezetésével a jól bevált
receptúra nem változott, de a
finom íz minden korábbinál nagyobb hangsúlyt kapott. A letisztult kreatívok fókuszában mindig
az adott ízesítés áll, ami arra utal,
hogy ezeket a turmixokat élvezetes meginni.
A kommunikáció fókuszába az
egyén számára ideális súly elérése,
és ezen keresztül a bárki számára
elérhető ideális alak került, szakítva azzal az iparági hagyománnyal,
hogy a diéta a kilókról szól. Így
lett 2021 az ideális forma éve, ehhez kapcsolódva az #egyszerűen
ideális szlogen kíséri a márka idei
kampányait.
Az új arculathoz kapcsolódóan
alapjaiban megújult a weboldal
is. Az új weboldallal új, személyre szabott diétaprogramok, ergonomikusabb felhasználói felület
és új VIP program is bevezetésre
került. Az új weboldallal a Turbó Diéta 2020-ban elnyerte az Év
honlapja díjat Sport és Életmód
kategóriában.

Idealbody Kft.
Kereskedelmi
és marketing fókusz

Az elmúlt év sok vállalkozás számára jelentett nehézséget, ám a
fogyókúrás termékek piacán jóval
kevésbé volt érezhető a Covid-járvány okozta változás.
„A Covid-járvány ellenére a Turbó
Diéta jól vette a tavalyi évet, mert
hamar felismertük, hogy a fogyasztóink megváltozott élethelyzete miatt a brand social aktivitásait kell a
maximumra növelni. Így rengeteg
új formátumot, például videósorozatot, live adásokat, online eseményeket vezettünk be, ami azt eredményezte, hogy 2020-ban a nehéz

helyzet ellenére is növekedést tudtunk elérni. 2021-ben pedig egy
igazán pozitív üzenetet közvetítünk
a fogyasztók felé: az #egyszerűenideális szlogen úgy gondoljuk, minden fogyasztónak hordoz motiváló
üzenetet” – magyarázta Handl Tamara, a Turbó Diéta marketingvezetője.
A növekedés másik fő oka, hogy
az elmúlt években a Turbó Diéta
termékpalettája a fogyasztói igények változásával összhangban
nőtt. A márkát híressé tevő turmixok mellett ma már étrendkiegészítők, kulacsok és shakerek, sőt,
saját szakácskönyv is megtalálható

mérföldkövek
2004 Elindult a Turbó Diéta turmixok forgalmazása, kezdetben egyetlen
ízzel. Az első években a márka ismertsége szájhagyomány útján
terjedt, a fogyasztók egymásnak ajánlották a terméket.

2010 32 fő részvételével klinikai kutatások igazolták a Turbó Diéta
hatékonyságát és az elérhető eredményt.

2011 5 ízzel és két sajátmárkás vitaminnal bővült a termékpaletta.

Elindult a Turbó Diéta Fogyiklub, ahol a klubtalálkozókon
pszichológus és dietetikus segített a fogyni vágyóknak a helyes
célok felállításában és a táplálkozás kialakításában.

2010-2014 Fókuszba került az edukáció: sportrendezvényeken és családi

napokon testösszetétel méréssel hívták fel a lakosság figyelmét az
egészségi állapotára és a túlsúly veszélyeire.

2012-2014 között a Turbó Diéta ’Magyarország Átfogó Egészségvédelmi
Szűrőprogramja’ hivatalos partnere volt az elhízás, mint
népbetegség kezelésének területén.

2013 -ban a Szűrőprogram keretén belül végzett kiemelt társadalmi

felelősségvállalásért a Turbó Diéta elnyerte a Népegészségügyi
Konferencia Szakmai Díját.

2015 -ben elindul a Nagy Fogyás program, melynek keretén belül egy

15 fős fogyni vágyó csapat diétáját kísérték végig és mutatták be
hétről hétre.

2017 Laktóz és gluténmentes natúr ízű turmixporral bővült a kínálat.
2019 Megjelentek a szezonálisan elérhető, limitált szériás ízek.
2020 Megújult a teljes arculat, új logót és új csomagolást kapott a

márka. Ezzel párhuzamosan megújult a webshop is, amivel Sport
és Életmód kategóriában a Turbó Diéta elnyerte az Év honlapja
díjat. Megjelent az első Turbó Diéta szakácskönyv Csigó Zita
gasztrobloggerrel közös együttműködésben, Szijártó Szandra
dietetikus által lektorálva.

Handl Tamara

marketing igazgató
a kínálatban, mely utóbbi a nagy
könyvesboltok sikerlistáján megjelenése óta előkelő helyen található.
„Mivel diétás módszereink közül
szinte mindegyik tartalmaz legalább egy szilárd ebédet is, ezért
új receptötletekre folyamatosan
igény van. A szakácskönyvnél a
legfontosabb szempontunk a szakmai igényesség volt, ezért is dolgoztunk együtt elismert szakemberekkel” – mesélte Handl Tamara,
és hozzátette: 2021-ben újabb limitált szériás íz bevezetését tervezik, illetve több nyereményjátékkal
is támogatják az értékesítést.

Fenntarthatóság

Az egészségmegőrzés szempontjai
mellett a fenntarthatósági törekvések is egyre nagyobb hangsúlyt
kapnak a márka életében. A termékek csomagolása 100%-ban szelektíven gyűjthető (alumínium doboz,
műanyag tető, műanyag doboz), vagy
a háztartásban újrahasznosítható.
A vásárlók figyelmét időszakos
aktivitásokkal hívják fel a Turbó
Diéta dobozok újrafelhasználhatóságára, és a környezetvédelem
a raktári folyamatok során is nagy
hangsúlyt kap. Csomagoláskor a
műanyag eredetű kitöltők men�nyiségét minimalizálták és papír
alapúra cserélték, illetve ahol lehetséges, csökkentették a kitöltő
anyag mennyiségét is. ■

elérHetőségek
Email:
marketing@idealbody.hu
Tel: 06-1-451-0294
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Immunetec Proof Kft.

Immunetec Proof Kft.
cégtörténet

Az Európa- és világbajnok válogatott vízilabdázó Nagy Viktor 2014ben alapította meg sportszereket,
illetve -labdákat gyártó és forgalmazó cégét, az Alvic Sport Kft.-t,
mely 2017-ben kezdett el forgalmazni egy speciális anyagú, antibakteriális shakert (ami számos
társával ellentétben nem büdösödik a használat során), és Viktor
ennek kapcsán ismerkedett meg
a higiéniai ágazatban több éves
tapasztalattal rendelkező Róth
Gáborral, az ezüstion technológián alapuló és immár Immunetec
márkanév alatt gyártott termékek
kitalálójával.
Együtt létrehozták az Immunetec Proof Kft.-t, amelynek Nagy
Viktor lett a tulajdonos-ügyvezetője, Róth Gábor pedig a fejlesztési
igazgatója. 2017-től már néhány
bioboltban árulták az általuk kifejlesztett krémet, ami átütő sikert
ekkor még nem aratott.
2019-ben a Nemzeti Népegészségügyi Központnál (NNK) átfogóan teszteltették első, és jelenleg is
legkeresettebb terméküket, a kézés bőrvédő krémet, kidolgoztak
egy ráncfelvarrt arculatot a cégnek,
majd megkapták az NNK-tól az engedélyt, hogy fertőtlenítőszerként
36

forgalomba hozható a termék, valamint igazolták az antimikrobiális
spektrumot, így lett teljes a kép és
ez hozta meg a várva várt sikert.
Azóta az Immunetec hatóanyag is
rendelkezik egy NNK engedéllyel.

Cégfilozófia

Az Immunetec Proof Kft. igyekszik
letisztult, könnyen felismerhető
márkát alkotni, ami előbb-utóbb
minden háztartás állandó kelléke
lesz. Az Immunetec egy hazai, egyedülálló innováció, amely összetételének köszönhetően védőpajzsként
vigyáz mindarra, ami számunkra

a legfontosabb: a családunkra, a
szeretteinkre, az egészségünkre.
A fejlesztésnél a fő irányvonal az
volt, hogy a termék az eddigi fertőtlenítőszereknél többet nyújtson
a felhasználónak. A hagyományos
fertőtlenítők az adott pillanatban
fejtik ki hatásukat, míg az Immunetec termékek folyamatosan védelmet nyújtanak a kórokozókkal
szemben, amíg el nem távolítják
a felületről, ezért is hangzik úgy a
márka szlogenje, hogy „A fertőtlenítés új generációja”.
Az Immunetec technológia innovatív megoldást nyújt a fertőtlenítők és fertőtlenítés piacán. Az
Immunetec csapatának célja a
kezdetektől fogva, hogy olyan termékeket alkossanak, melyekkel
biztonságosabb, higiénikusabb környezet teremthető. A cég első terméke, az Immunetec Antimikrobiális Kéz- és Bőrvédő Krém egyedülálló termék a magyar piacon, az
első alkoholmentes, bőrön alkalmazható termék, amely megkapta
a fertőtlenítő minősítést a Nemzeti
Népegészségügyi Központtól.
Az Immunetec csapata számára a termékfejlesztés során fontos,
hogy magyar cégekkel dolgozzanak együtt és állatkísérlet mentesen fejlesszenek. Több termékük

Immunetec Proof Kft.
lebomló vagy újrahasznosítható
csomagolásban érhető el. Az Immunetec termékek hosszantartó
hatásának köszönhetően csökkenthető a hulladéktermelés. Például a
Textilimpregnáló Spray használatával az eldobható maszkok is tovább
használhatóak, a krémnek köszönhetően pedig nincs szükség gumikesztyűk használatára a megfelelő
védekezés érdekében.
Az Immunetec technológia gyártás során belekeverhető a műanya-

mérföldkövek
2018 szeptember - Cégalapítás
2019 A receptúra, a márkanév és
a logó szabadalmaztatása
és levédése. Labortesztek
és a prototípus tesztelése,
felhasználói vélemény
begyűjtése (kb. 1000 fő)

2019 október – Szerződéskötés
a Benu gyógyszertárral

2019 december 6. – A Nemzeti

Népegészségügyi Központ
határozata alapján a
fertőtlenítők csoportjába
sorolták az Immunetec
Antimikrobiális Kéz- és
Bőrvédő Krémet

2020 március – Piacra lépés,
webshop indítás

2020 május – A Magyar Posta

Zrt. első rendelése
- minden dolgozó
Immunetec krémet kapott;
ezzel váltják ki a kesztyűt
az alkoholos fertőtlenítőt
és a kiszáradás elleni
kézvédő krémet

2020 szeptember –

Szerződéskötés az Orbico
Hungary Kft-vel az FMCG
szektorban

2021 március – Utah Egyetem

sikeresen tesztelte az
Immunetec Antimikrobiális
Kéz- és Bőrvédő Krémet
Covid-19-re

gokba is, ami “önfertőtlenítő” termékek gyártását teszi lehetővé.
Például építőkockák gyerekek számára, étel- és italtárolók, stb.
A cég számára fontos, hogy segítsék környezetüket. Az AFV-365
felületkezeléssel a kezelt felületek
365 napig ellenállóak a kórokozókkal szemben. Több játszóteret,
iskolát és fitnesstermet kezeltek már le jótékony céllal ezzel a
technológiával. Legutóbbi akciójuk
során 1600 db Immunetec Antimikrobiális Kéz- és Bőrvédő Krém,
800 db Immunetec Antimikrobiális
Textil Impregnáló Spray és 800 db
Immunetec Fertőtlenítő Felületbevonó Spray került átadásra az Országos Mentőszolgálat számára.
Az Immunetec csapata továbbra
is töretlenül azon dolgozik, hogy a
megszerzett tudás és a megvalósult technológia segítségével bővítse az olyan higiéniai megoldásokat,
termékeket, amik biztonságosabbá
és jobbá teszik az emberek hétköznapjait.

Kereskedelmi
és marketing fókusz

A cég hamarosan olyan innovatív,
új termékekkel jelentkezik, mint a
fehérje shaker, ami anyagában lesz
antimikrobiális, így sem gomba,
sem baktérium, sem vírus nem él
meg a felületen, ezért kellemetlen szaga sem lesz. Az Immunetec
további újdonsága a Bonus Kft-vel
közös együttműködésben gyártott
antimikrobiális mosogatószivacs
és felmosó szett. A folyamatos növekedés és terjeszkedés mellett
kiemelt cél, hogy folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően újabb
és újabb termékekkel tehessék hi-

giénikusabbá az emberek hétköznapjait.
Egyértelműen a magyar piacot
célozta meg termékeivel az Immunetec Proof Kft., de folyamatosan folynak a munkák nem csak a
környező országok piacaira történő
belépésről, hanem a világ legkülönbözőbb pontjain történő jelenlétről is.
Az Immunetec termékek marketing stratégiája kapcsán két
dolog van, ami egyszerre óriási
lehetőséget ad a növekedésre,
másrészről komoly nehézségeket
okoz a megvalósításban. Az egyik,
hogy valóban egy olyan innovatív
technológiáról beszélünk, melyet
nem ismernek az emberek, hiszen
nem megszokott az, hogy egy fertőtlenítő krém folyamatos védelmet nyújt, amíg azt le nem mossa
az ember, hiszen ahhoz voltunk
eddig szokva, hogy folyamatosan
mossunk kezet és fertőtlenítsünk,
amikor csak tudunk. A másik a
pandémiás környezet, melynek
kapcsán valóban kiemelt szerepet kapnak a termékek, hiszen
minden fertőtlenítő megoldásra
hatalmas igény van a COVID-nak
köszönhetően, a hirdetések futtatását azonban pont, hogy nagyban
megnehezíti ez a helyzet. A cég és
a termékek nem a koronavírus hatására jöttek létre és nem is csak
ebben a válságos helyzetben nyújtanak megoldást a hosszantartó
fertőtlenítésre, de fontosnak érzi a
cég, hogy ebben a helyzetben minél több ember ismerjen meg egy
olyan magyar megoldást, amely
alkohol nélkül kínál alternatívát
mind magánszemélyeknek, mind
cégeknek. ■
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A Kometa 99 Zrt. Magyarország
egyik legnagyobb sertésfeldolgozója. A kaposvári üzemben készült
termékekkel nemcsak itthon, hanem a világ több mint 40 országában találkozhatunk.
A cég több mint 800 munkavállalót foglalkoztat, ami csaknem a
duplája a nyolc évvel ezelőttinek,
ezzel Kaposvár és Somogy megye
egyik legnagyobb munkaadója. A
vállalat beruházásainak összértéke az elmúlt 10 évben meghaladta
a 8 milliárd forintot, a forgalma az
elmúlt 8 évben csaknem megháromszorozódott.
2020-ban a cég nagymértékű
beruházásba kezdett. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a következő
3-4 évben a Kometa megduplázza
jelenlegi termelési és logisztikai
kapacitását, és 350-400 új munkahelyet teremtsen Kaposváron.

MÁRKATÖRTÉNET

A Kometa szlogenje: „Útravaló
minden generációnak”. Kézműves gondoskodás egy nagyvállalat
szakértelmével – vallja Giacomo
Pedranzini, a vállalat ügyvezetője,
aki Olaszországból hozta a szakma iránti alázatot, szülei alpesi
pásztorok voltak.
Európában egyedülálló módon a
teljes feldolgozási folyamat – a vágástól, a feldolgozáson és érlelésen át egészen a húsok csomagolásáig – egy tető alatt, Kaposváron
történik. A Kometa így garantálja
az ellenőrzött minőséget. Termékinnovációikat, -fejlesztéseiket a
fogyasztók igényeihez igazítják úgy,
hogy azokkal a korszerű táplálkozást segítsék elő.

KERESKEDELMI
ÉS MARKETING FÓKUSZ

A Kometa tavaly az egész termékportfólióját átstrukturálta annak
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Giacomo Pedranzini
ügyvezető

érdekében, hogy a fogyasztók számára egy átláthatóbb kínálatot
alakítson ki.
A Kometa erőteljesen képviselteti magát a hagyományos érlelésű szalámik piacán. Fejlett
technológiájának köszönhetően a
piac azon kevés szereplője közé
tartozik, aki képes igazi téliszalámi gyártására. 2020-ban 30%-kal
nőtt a téliszalámi forgalma. A szalámik mellett kiemelt termékei a
kemencés sültek. Ezen egyedi ízvilágú termékcsaládjuk eladása az
elmúlt 4 évben megháromszorozódott. A Kometa a márkázott felvágottak piacán piacvezető széles
portfóliójával. Az összes hazánkban eladott olasz felvágott 40%-a
Kometa.
2020-ban – a portfólió átalakítással együtt – a vállalati logót
és az összes termék csomagolását megújították. Mindez több
mint 100 új csomagolást jelent.
A re-design célja egy letisztultabb, jobban dekódolható portfólió

létrehozása volt, ami a fiatalabb
korosztályt is megszólítja. Szintén ezt szolgálják a különböző
együttműködések ismert séfekkel,
gasztrobloggerekkel. Jelenleg egy
országos hűségprogram bevezetésén is dolgoznak.
A korszerű táplálkozás elősegítése jegyében a különösen magas
hústartalom mellett a Kometa termékei hozzáadott glutamát mentesek, szója- és gluténmentesek,
valamint a termék típusától függően laktóz-, és tejfehérjementesek.
2018 áprilisa óta termékei közel
70%-ának sótartalmát 25%-kal
csökkentette.
Az egészséges életmód és a
következő generációk edukálása
nagyon fontos számukra. Giacomo
Pedranzini vallja, hogy az egészség
megőrzéséhez a tudatos étkezésen túl a rendszeres testmozgás
is elengedhetetlen. A termékeikkel
és számos sportesemény támogatásával is motiválni szeretnék
az embereket arra, hogy a megfelelő táplálkozást az aktív életmóddal ötvözzék. A kerékpársport
támogatása kiemelten fontos terület a Kometa számára, legyen
az akár gyermek, utánpótlás vagy
profi. 2021 különleges év, hiszen
a több éve támogatott profi kerékpároscsapatuk, az EOLO-KOMETA
Cycling Team magasabb szintre
lépett, és várhatóan a hazai körverseny, a Tour de Hongrie mellett
a Giro d’Italián is drukkolhatunk a
magyar csapattagoknak.

FENNTARTHATÓSÁG

A Kometa olasz családi vállalkozásból nagyvállalattá nőtte ki magát. Giacomo Pedranzini számára
kiemelt fontossággal bír, hogy a
vállalat megtalálja a középutat az ökológiai gazdálkodás és a
nagyüzemi élelmiszergyártás között. Megnyilvánul ez többek közt
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*25%-kal csökkentettsótartalom, konkrét versenytárs termékéhez képest, melyek listája megtalálható a www.kometa.hu oldalon.
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a termékekkel kapcsolatos magas
minőségbeli elvárásokban, a környezetvédelemben, a felelős állattartásban, de még a fogyasztók
edukálásában is.
A Kometa célja, hogy a fogyasztók számára a hús minőségével
kapcsolatban a lehető legnagyobb garanciát nyújtsa. A felelős
állattartás nagyon sokrétű: a sertéstelephely tisztaságától kedve,
a belső hely- és játékbiztosításon
és a biológiai biztonságon át az
élőállat vágóhídi átvételéig több
mindent magában foglal. Az állatjóléti szempontok magas szintű megvalósításában a Kometa
partnere a KIWA CERMET auditáló cég.
A vállalatnál megvalósuló beruházások nem csak a kapacitás
növelésére, hanem a környezet
védelmére is irányulnak. Saját
hővisszanyerő és szennyvíztisztitó rendszerük van. A zárt ciklusú,
energia-visszanyeréses hűtés-fűtési rendszernek köszönhetően

az energiafelhasználás több mint
17 %-kal csökkent és folyamatosan
az iparági átlag alatt van.
A 2015-ben létesített saját
szennyvízüzemnek köszönhetően
évente több mint 350 000 m³ vizet
tisztítanak meg. A 2020-ban épült
kazánházzal 10%-kal kevesebb
földgázt használnak a megelőző
évhez képest, miközben a fajlagos
felhasználás 2020-ban kb. 25%-kal
csökkent, pedig 10%-kal több vágás történt, mint az előző évben.
A tavaly indult barna mezős beruházás ütemenként fog megvalósulni a jelenlegi termelés fenntartása mellett. A beruházás során a
legmodernebb technológiákat alkalmazzák a termelő-, az energiaés a kiszolgáló egységeknél. Ezzel
is hozzájárulnak a teljes CO2-kibocsátás csökkentéséhez.
A Kometa az első olyan húsfeldolgozással és húsipari termékgyártással foglalkozó cég,
amelyik
mellékterméküzemmel
rendelkezik. A 2020-ban átadott

2021.03.05. 13:32:08

mellékterméküzem lehetővé teszi
a húsfeldolgozás során keletkezett
vágóhídi termékek feldolgozását.
Az üzem eredményeként évente
6000 tonna vágóhídi hulladék külső
megsemmisítése és/vagy utaztatása helyett 4000 tonna értékesíthető terméket állíthatnak elő. Ez
az értékesíthető termék egyrészt a
húsliszt, amiből kutya- és macskaeledel készülhet, valamint az ipari
zsír, amit a gyógyszeripar tud hasznosítani.
Termékeiket egy tető alatt, azonnali feldolgozással készítik, ami
kevesebb hűtést és logisztikai folyamatot igényel, így energiát spórolnak és kisebb a károsanyag-kibocsátásuk.
A csomagolóanyagok esetében
cél a műanyag alapanyagok csökkentése, az újrahasznosítható és
természetes anyagok használata.
Nemrég megkapták a Somogy
Környezetvédelméért Díj 2020 elismerő oklevelet a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamarától. ■
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Cégtörténet

Kalandos és a magyar történelem
viharaitól sújtott cégtörténettel
büszkélkedhet a hazánkban legismertebb fűszermárkának számító
Kotányi, amelyet a mai napig az
alapító család irányít, igaz, immár
Ausztriából.
A cég számára a minőség és a
tradíció a legfontosabb értékek,
ami jól tükröződik az egyik fontos
terméknek számító piros paprika
termelésében és gyártásában is.
A Kotányi nemcsak a hazai fűszer-kiskereskedelem meghatározó szereplője, de piacvezetőnek
számít a HoReCa-szegmensben is.
A szegedi Kotányi János 14 évesen, 1872-ben gyalogszerrel ment
Bécsbe, hogy ott kereskedelmi ismereteket szerezzen. Visszatérte
után 22 éves korában már saját fűszerüzletét vezette, később inkább
40

nagybani kereskedéssel foglalkozott, de fő árucikke szinte mindig a
szegedi paprika volt.

1881-ben létesült a cég első
paprikamalma Szegeden. A cég
alapítóját, Kotányi Jánost akkoriban csak a paprikás Kotányinak
hívták, aki nem csak kiváló üzletember, de zseniális marketinges is
volt. Azt találta ki, hogy szakácsnőket bérel fel, akik vitték a paprika
jó hírét az országban és különböző bemutatófőzéseket tartottak az
érdeklődőknek itthon és külföldön
is. Mondhatni a kor influenszereit
használta fel kiváló minőségű termékének népszerűsítésére.
A vállalkozás fokozatosan egyre
ismertebb és népszerűbb lett az
országban és jelentős fejlődésnek
indult. A vállalat a világháborúk
előtti időben Münchenben, Berlinben, Bostonban és New Yorkban
is terjeszkedett. A tulajdonos-alapító később az ország elhagyására
kényszerült és végül Ausztriába
költözött, ahol újra felépítette a Kotányi céget. A mai napig egyébként
családi tulajdonban van a vállalat,
de a jelenlegi anyacég osztrák bejegyzésű.
A negyedik generációs cégvezető
és tulajdonos, Erwin Kotányi számára egyébként változatlanul a magyar a legfontosabb piac, pontosan
a családi szálak miatt. A tulajdonos
már a rendszerváltás előtt is kereskedett Magyarországgal, de a rendszerváltást követően azonnal megalapította a Kotányi Hungária Kft-t.
Mi voltunk az első ország, ahol
képviseletet nyitott az anyacég, de
természetesen mostanra már sok
európai országban jelen vagyunk.

Kotányi Hungária Kft.
Cégfilozófia

A tradíciók és a családi kötődés
miatt bír a paprika kiemelt fontossággal a cég számára. Még az
előző cégvezetésnek jutott eszébe
2014-ben, hogy felélessze ezt a
hagyományt és szerződést kötött
54 magyarországi termelővel, akik
elkezdtek számunkra paprikát termelni.
Az általuk termelt paprikát mi
leőröljük, feldolgozzuk és a teljesen feldolgozott, homogenizált
paprikát visszük ki Ausztriába csomagoltatni, ahonnan aztán visszakerül a magyar boltokba a termék.
Más fűszerek tekintetében a
tulajdonos állandó beszállítókkal
igyekszik dolgozni. Ezek nagyon

mérföldkövek
1881 -ben Szegeden
paprikamalmot alapít
Kotányi János
Az 1900-as években
paprikamalmot rendezett
be Bécsben is
1923 -ban közkereseti társasággá

alakult, s ifj. Kotányi Jánost
jegyezték be társnak.
A második világháborúig
sikeres cég az államosítás
után 1953-ban jogutód nélkül
megszűnt. A bécsi lerakatból
alakult Kotányi GmbH
fűszerforgalmazó viszont a
háború utáni évtizedekben
jelentős térségbeli céggé
nőtt

1989 -ben Wolkersdorfban új

központ épült, ami a világ
egyik legmodernebb
fűszerfeldolgozó üzeme is
egyben.

1992 -ben Magyarországon is

leányvállalatot alapított
Kotányi Hungária néven.
2021-ben ünnepli
fennállásának 140.
évfordulóját a cég, kiváló
minőségű fűszereit
32 – elsősorban közép- és
kelet-európai országba
szállítja, melyek száma
folyamatosan növekszik.

régi, bizalmi kapcsolatok többnyire, amelyek gyakran sokkal erősebbek és értékesebbek, mint egy
új, szerződésben rögzített bármilyen kedvező kondíciójú kontaktus.
Nagyon speciális például a bors
beszerzése, amit a mai napig Erwin Kotányi személyesen intéz,
annak ellenére, hogy van beszerzési osztály a cégnél. Mi elég nagy
mennyiségeket vásárolunk és szeretünk egy adott beszállítóhoz ragaszkodni, hiszen magasak a minőségi elvárásaink.
Az a feladatunk, hogy mindig
ugyanazt a terméket, ugyanabban
a magas minőségben, ugyanolyan
külalakkal szerezzük be. Ez pedig
nem könnyű dolog a természetes, organikus alapanyagoknál.
A magas minőségi követelmények
egyébként megmutatkoznak a
termékeink árában is. Az igényes
vásárlók azonban szívesen kifizetik, mert rájöttek, hogy ha tőlünk
vesznek borsot, akkor kevesebbet
kell egy adott ételhez használni,
mert abban tényleg bors van és
nem más. A legtöbb háziasszony
tudatosan nem hasonlítja össze az
egyes fűszereket, de a tapasztalatok alapján azt mondhatjuk, hogy
hatalmas különbségek vannak ízben, aromában az egyes gyártók
termékei között.
A minőség a megbízhatóság miatt fontos. Ezek pedig szerencsére
összekötődnek a Kotányi névvel.
A minőség, a megbízhatóság és
a tradíció, ezek azok, amikről a Kotányi szól a magyar fogyasztók fejében és ezért sok vásárló hűséges
a márkához.

Galácz Márta

ügyvezető igazgató
akkor valamilyen újdonságot mindig kell mutatnia a vendégeknek,
ezért nagyon örülnek minden fejlesztésnek. Sokszor viszont a séfek kérik tőlünk, hogy készítsünk
el egy adott fűszerkeveréket, és az
is előfordul, hogy mi nyújtunk inspirációt nekik.
Modern konyhalaborunkban folyamatosan új, innovatív és nemzetközi fűszerkeverékek kifejlesztésén dolgozunk, és ehhez sok
évnyi tapasztalatunk mellett kifinomult érzékszerveinket is bevetjük.
A tesztelések és kóstolások során
tapintással, szaglással és ízleléssel is ellenőrizzük a fűszereket.
A külső tesztelők által végzett
terméktesztelés mellett új termékeinket a különböző részlegek

Innováció és termékfejlesztés

A szezonalitás, a megatrendek, illetve a hosszabb távú fogyasztói
trendek miatt mindenképpen szükséges a folyamatos termékfejlesztés ahhoz, hogy egy vállalat meg
tudja őrizni vezető szerepét a piacon.
Marketing szempontból is fontos, hogy egy cég ne csak kövesse,
hanem lehetőség szerint diktálja is
a trendeket, ekkor lehet igazán sikeres. Horeca partnereink nagyon
nyitottak az új dolgokra, az érdekességekre.
Ha egy séfnek egy jó étteremben össze kell állítania a menüt,
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dolgozói is értékelik. Elvégre ez
a kollektív, innovatív szellemiség
kreativitásunk hajtóereje.
Minden évben – így idén is – számos újdonsággal rukkol elő a cég,
idén például a könnyen elkészíthető fogások és az egészséges
életmódba illeszthető termékek
vannak soron. A 140 éves évforduló
jó alkalmat szolgáltat arra, hogy a
márka kommunikációja és csomagolása is megújuljon.

Kereskedelmi
és marketing fókusz

Az elmúlt években trenddé vált a
főzés. A kényszerű otthonmaradás időszakában pedig még azok is
rákaptak az otthoni ételkészítésre,
akik korábban kevésbé érdeklődtek a gasztronómia ezen ága iránt.
A kedvező piaci viszonyoknak kö-
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szönhetően a Kotányi mono fűszereinek forgalma 20%-kal növekedett ebben az időszakban.
A mono fűszerek előnye, hogy
ízlés szerint, szabadon kombinálhatók az ételek egyéb összetevőivel és a receptek is általában
ezen alapfűszerek mennyiségét
határozzák meg. A növekedés
motorjai azonban általában az innovációk, éppen ezért nagy hangsúlyt helyezünk minden évben az
újdonságok bevezetésére is.
A 2021. húsvéti szezon után bevezetésre kerülő termékek főként
a befőzéshez, a nyárhoz kapcsolódnak. A befőzés egyszerűbbé,
gyorsabbá tételéhez fejlesztettük
ki Dzsemvarázs készítményeinket, melyek közül az 5:1 elnevezésű termékünkkel az ötödére lehet
csökkenteni a cukor használatát
dzsem készítésekor.

A Kotányi másik új termékcsaládja a Quick & Easy, amely könnyű
nyári ételek elkészítését teszi egyszerűbbé és változatossá. Ebben
a termékcsaládban idén 3 különböző fűszerkeverék kerül bevezetésre: egy a tésztaételekhez, egy a
tortillával készülő receptekhez, a
harmadik pedig a kuszkusz alapú
ételek fűszerkeveréke. Valamint
3 könnyű saláta különlegesebbé
tételéhez is kínálunk salátafűszer-keveréket a Quick & Easy termékcsaládból.
Ebben az évben a 140 éves évforduló kapcsán pedig a csomagolásaink megújulnak. Az új design a
márka fő értékeit kommunikálja:
Inspiráció és szenvedély. Az új csomagolás kommunikációs kampánya októberben várható.

Minőségpolitika

Ahogyan Kotányi János is sokat
foglalkozott a termékek minőségével, az élelmiszerbiztonság- és minőség napjainkban is
mindennél fontosabb
számunkra – keményen dolgozunk azért,
hogy kompromisszumok nélkül teljesítsük
ezt a két ígéretünket.
Hiszünk abban, hogy
csakis kiváló minőségű
nyersanyagokból készülhetnek kiváló minőségű
termékek.
A beérkező nyersanyagokon saját szakértőink
mellett egy külső, akkreditált tesztlaboratórium is

Kotányi Hungária Kft.

„A célunk, hogy
példát mutassunk
és közösségeinkkel
együtt dolgozva
szebb jövőt
biztosítsunk
az elkövetkező
generációk
számára.”
Fenntarthatóság

ellenőrzést végez szigorú minőségi követelményeink alapján.
Minőségi szabványaink a genetikailag módosított alapanyagok
használatát sem engedélyezik;
amennyire csak lehetséges, csakis természetes nyersanyagokat
használunk.
Amikor kivételes minőséget ígérünk, mindig álljuk a szavunkat.
Vállalati minőségi és élelmiszerbiztonsági felügyeleti rendszerünk
élelmiszeripari szabványokon, valamint az ISO 9001:2015 és az IFS
Food 6.1. szabvány követelményein alapul. Egyes termékeink
az EU 2018/848 rendelete alapján
„bio” minősítéssel rendelkeznek.

A Kotányinál a felelősség a szenvedélyünk.
„A célunk, hogy példát mutassunk
és közösségeinkkel együtt dolgozva
szebb jövőt biztosítsunk az elkövetkező generációk számára.”
Kotányi paprika: egy szívünkhöz
közel álló projekt, amelyben a régió
magyar gazdáival közösen hagyományos módszerekkel műveljük a
paprikaföldeket. A paprikát kézzel szedjük, a földet kíméljük (nem
használunk talajelőkészítő szereket),
és minimálisra csökkentjük a növényvédő szerek használatát. Ezek
által biztosítjuk a szigorú minőségi
szabványainknak való megfelelést.
Fenntartható nyersanyagok használata, valamint a környezetre káros
nyersanyagok tudatos kerülése két
nagyon fontos célkitűzésünk. Próbáljuk kerülni a pálmaolaj haszná-

latát, ezért ahol csak lehetséges,
eltávolítottuk azt termékeinkből. A
hagyományos módszerekkel ter
mesztett zöldnövényi- és klasszikus fűszerek mellett bio fűszereket
is kínálunk – és garantáljuk, hogy a
bio megnevezés valóban bio termékeket takar. Ellenőrző szervezetünk,
az Austria Bio Garantie, illetve a Bio
Kontroll Hungária folyamatosan ellenőrzi termékeink minőségét.
A nyersanyagok hatékony és
felelősségteljes kezelése mellett
a hulladék csökkentése érdekében csomagolóanyagaink súlyát is
igyekszünk folyamatosan csökkenteni. Arra is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a jövőben egyre inkább
könnyen újrahasznosítható csomagolóanyagokat használjunk.
Az élelmiszerek gyártása, tárolása és szállítása energiafogyasztással és káros anyagok kibocsátásával jár – ez alól mi sem
vagyunk kivételek. Villamos energiánk azonban teljes egészében
megújuló forrásokból származik
– a jövőre nézve pedig a célunk az,
hogy részben magunknak állítsuk elő azt. Szeretnénk jelentős
mértékben csökkenteni a megvásárolt villamos energia mennyiségét. Ennek első fontos lépése
egy saját fotovoltaikus rendszer
telepítése.
Az emberek – köztük az alkalmazottaink – számunkra mindennél előbbre valóak. Meggyőződésünk, hogy csakis akkor érhetünk
el sikereket, ha tiszteljük és értékeljük egymást. ■
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Cégtörténet

A hűtőház 1981-ben zöldmezős beruházásként jött létre termelőszövetkezetek által, azzal a céllal, hogy
az általuk megtermelt gyümölcsöket egy magasabb hozzáadott értékkel tudják értékesíteni. Ebből a
gondolatból kiindulva jött létre Albertirsán az akkori Hűtőház.
1990-ben részvénytársasággá
alakult, majd 1992-ben a nürnbergi székhelyű Schöller vállalathoz
került, majd 2001-ben a Nestlé vállalatcsoport vásárolta fel a részvényeket.
2003 januárjától magyar családi
tulajdonba került a vállalat s innentől kezdve egy dinamikus fejlődés
következett. 2004-ben a domoszlói
gyár megvásárlásával, s 2006-ban a
miskolci gyár megvásárlásával bővült a telephelyek száma és így duplájára növekedett a korábbi gyorsfagyasztott technológia gyártó- és
tárolókapacitás. 2016-ban a ceglédi
gyár megvásárlásával tovább bővült
a telephelyek száma.
A vállalat életében mégis a
legnagyobb büszkeség és a legfontosabb mérföldkő a 2010-ben
megvásárolt MIRELITE márkához
köthető. A vállalat ettől kezdve
MIRELITE MIRSA Zrt. néven működik.
A MIRELITE márka 1945 óta létező, tradicionális magyar gyorsfagyasztott márka, mely a mai napig
nagyon ismert a fogyasztók körében.
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Történelmi háTtér

Ha belegondolunk abba, hogy
1945-ben milyen történelmi korszak volt Magyarországon, nehéz
elképzelnünk azt, hogy néhány
bátor, kreatív gondolkodású ember mert nagyot álmodni és létrehozott egy gyorsfagyasztott
márkát akkor, amikor a második
világháború utáni Magyarországon az egész gazdaságot újra
kellett építeni. Ebben az időben
a háztartások legtöbbjében még
hűtőszekrény sem volt, nemhogy
fagyasztott termékek tárolására
alkalmas technika, berendezés,
mégis létrehozták a MIRELITE
márkát, hiszen hittek a gyorsfagyasztott technológia jövőjében és
fejlődésében, mivel ez az új technológia az élelmezés minőségének forradalmi változását jelentette, hiszen ezzel a tartósítási
eljárással a zöldségek és gyümölcsök beltartalmi értékeit és a vitamintartalmát jóval hosszabb ideig
megőrizhette.

És milyen jól tették, hogy hittek
ebben a technológiában, ebben a
márkában, hiszen 2021-ben is a
legismertebb hazai gyorsfagyasztott magyar márka a MIRELITE.

Márkatörténet

Az 1945-ben létrehozott MIRELITE
márka tulajdonképpen egy mozaikszó, melynek jelentése: Mezőgazdasági Ipari Részvénytársaság
ELITE terméke. Vagyis már 1945ben egy olyan márka jött létre, ami
nevében is különleges, ELITE termékkategóriát jelölt.
Az évek előrehaladtával a gyorsfagyasztott termékkategória egyre
szélesedett, egyre bővült, egyre
több termék került gyorsfagyasztásos technológia által tartósításra
és mára már nemcsak a kezdeti zöldség és gyümölcs termékek,
hanem számtalan húsos, tésztás,
félkész és késztermék található
meg a boltok fagyasztótereiben.
Ha jobban belegondolunk, márkatörténeti szempontból is óri-

ási fejlődésen ment keresztül a
MIRELITE márka, hiszen a történelmi időket követve, fogyasztói
szemmel gondolkodva meg kellett
tanítani a fogyasztókat a gyorsfagyasztott termékek kezelésére,
használatára, felhasználhatóságára és jelentőségére.
Ennek érdekében az 1945-ös
években a megálmodott eszkimó
figurája egy hőmérőt tartott a kezében, mely a gyorsfagyasztott termékek eltarthatóságát illusztrálta
-18 C-on. A későbbi években az eszkimó figurája letisztultabb, grafikus formát öltött, de még mindig
a jelképes hőmérő megmaradt az
eszkimó jobb kezében. Az idő előrehaladtával a jobb kézben tartott
hőmérő helyett a bal kézbe egy
tálcára napsugár került, mely így
a természetességet, az egészséget és a frissességet szimbolizálta,
valamint megjelent a hideget, a fagyasztott technológiát szimbolizáló kék szín mellett a természetességet, a napsugarak melegségét
jelentő sárga szín is.
A 2010-es évek elején a magyar
családi tulajdonba került MIRELITE
márka frissítésre került, de a fő
motívumok, úgy, mint az eszkimó
figurája, a tálcán tartott napsugár
a kézben, továbbra is megmaradt,
viszont az eszkimó figura arca barátságosabb, kedvesebb vonásokat
kapott és a logó köré is egy letisztultabb design került. A színek
tekintetében továbbra is a fehér
eszkimó figura mellett a kék és a
sárga színek maradtak.
MIRELITE

A MIRELITE márka megvásárlásával fő cél, ennek a tradicionális
magyar márkának az életben tartása a jövő számára, hiszen egy
generáció nőtt fel ezen a márkán
és egy egész generáció dolgozott a
magyar Hűtőipariban.

Kereskedelmi
és marketing fókusz

A 2010-es évek elején a vállalat
MIRELITE márkanév alatt egy teljesen új csomagolású termékcsaláddal jelent meg a belföldi piacon,
nemcsak a zöldségek, zöldségke-
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Dr. Losó Viktor igazgató,
Dr. Losó József igazgatóság elnöke, Dr. Losó Adrienn igazgató
verékek, hanem a gyümölcsök és
tésztás termékek kategóriájában is.
Jelenleg a csomagolóanyagok
második generációjánál tart a vállalat, hiszen 2019-től kezdődően
folyamatosan lecserélte termékei
csomagolóanyagát egy teljesen új,
letisztult dizájnra. Mára már a zöldségek után a tésztás termékek és a
gyümölcsök is új köntösbe kerültek.
A MIRELITE MIRSA Zrt. büszke
arra, hogy a saját maga által feldolgozott magyar nyersanyagból
állítja elő termékeit belföldön, a
lehető legszélesebb szortimentben. Közel 20 zöldség és zöldségkeverék, közel 10 gyümölcs és
gyümölcskeverék, 12 tésztás termék, valamint számos készétel és
húsos termék található meg kiskiszerelt portfólióban a MIRELITE
márkanév alatt.
Az utóbbi évek legnépszerűbb
termékei a MIRELITE vadasmártás
mellett továbbra is a parasztreggeli termékek, valamint a májgombóc és a bélszínroló, melyek mind
a tradicionális, eredeti MIRELITE
receptúra alapján készülnek.
A vállalat nyitott az új és különleges termékek fejlesztésére,
hiszen az állandóan változó piaci
kihívásoknak minden szempontból
meg kell felelni, ami nem egyszerű
feladat, de a MIRELITE MIRSA Zrt.
hisz a termékei sikerében, hiszen a
gyorsfagyasztott technológia egyre

bővülő lehetőséget és teret ad az
újdonságoknak.
A MIRELITE bővülő szortimentjének legújabb terméke a gyorsfagyasztott magozott cseresznye,
valamint az eredeti gyümölcsökkel
töltött burgonyás krokett (almás,
szilvás, meggyes), mely akár des�szertként, akár vadhúsok mellé is
szervírozható.

Elismerések

Számos hazai és nemzetközi elismerésben, díjban részesült a
MIRELITE MIRSA Zrt. az utóbbi
években. Nemcsak a termékei kaptak olyan rangos elismerést, mint
például Magyar Termék Nagydíj,
Magyar Brands díjak, OMÉK díjak
stb., hanem számos szakmai kitüntetésben is részesült a vállalat.
A MIRELITE MIRSA Zrt-nél büszkék arra, hogy a Magyar Agrárgazdasági Minőség Díjat már második
alkalommal ítélte nekik a Minisztérium, ugyanakkor az exporttevékenységeiket is elismeréssel jutalmazták, és emellett a K&H bank
Családi vállalatok kiválósági díját
is elnyerték, valamint megkapták a
Korrekt Partner díját is.
A vállalat célja továbbra is a folyamatos fejlődés a gyorsfagyasztott termékek körében, szem előtt
tartva a jelenkor kihívásait a fenntarthatóság és a hatékonyság jegyében. ■
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csomagolás

A csomagolóanyagok XXI. századi forradalma:

valódi zöldítés természetpusztítás
és pazarlás hElyeTt
Az egyszer használatos műanyagok korlátlan elterjedése az emberiség egyik legnagyobb
kríziséhez vezetett: a természetbe kikerülő felfoghatatlan mennyiségű műanyag szemét
nemcsak az élővilágot veszélyezteti, de a klímaválság súlyosbodásához is jelentősen hozzájárul, hiszen a műanyag is kőolajszármazékokból készül, hatalmas károsanyag-kibocsátással.
A problémával kapcsolatban egyre
tudatosabbak a fogyasztók is, amit
jól mutat például a csomagolásmentes boltok terjedése, a zero
waste életforma növekvő népszerűsége, vagy akár a Greenpeace
műanyag zacskók betiltását célzó
petíciójára érkezett rekordszámú,
mintegy negyedmillió aláírás is.
A Greenpeace Magyarország
megbízásából készített közvélemény-kutatásból is az derül ki, a
lakosság a fenntartható megoldásokat részesíti előnyben. A magyar
lakosság 85 százaléka támogatja,
hogy visszaválthatóak legyenek a
PET-palackok, például betétdíj bevezetésével, 86%-uk a visszaváltás
mellett az italcsomagolások újratöltését is támogatja. Az eldobható italcsomagolások kivezetéséért
indított
greenpeace.hu/stopPET
címen elérhető petíciót pedig már
közel 30 000 ember írta alá.
Mit tehetnek a cégek, az áruházláncok, az üzletek a fenntarthatóbb
megoldásért?

Alternatív
termékforgalmazás

A benzint sem kannában vesszük
és töltjük meg vele otthon az autónkat. Ha elterjednének az újratölthető csomagolások, új lehetőségek nyílnának a csomagolás- és
termékkdizájnra, növekedne a fogyasztói élmény és költségtakarékosabb lehetne maga a termék is.
Az eldobható műanyag csomagolások kiváltása tartós, újratölthető alternatívákkal a gyártónak
és a forgalmazónak is megérné,
nem utolsósorban azért, hogy
csökkenjen a keletkező műanyaghulladék mennyisége, amelynek
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kezelése amúgy költséget jelent.
Vannak például olyan vendéglátóhelyek, kávézók, ahol letéti díjért
dizájnos, tartós, újratölthető poharat adnak. Sőt, már létezik kávézókban okospohár is, amely érintés
nélküli fizetésre is alkalmas, csak
oda kell tartani a leolvasóhoz. Ilyen
csomagolóanyagokkal
nemcsak
a műanyaghulladékot lehet csökkenteni, hanem a márkahűséget is
erősíteni.
Konkrét ötletekért érdemes
szétnézni egy csomagolásmentes
boltban is. Ezekben azt lehet látni, hogy nagyon sokféle terméket
tudnak a vásárlók által hozott edényekbe tölteni, a tésztától a tisztítószereken át az étolajig.
Azzal is jelentősen csökkenthető a műanyaghulladék, ha a gyártó
vagy forgalmazó gondoskodik róla,

hogy a csomagolóanyag visszakerüljön hozzá és újra csomagolhasson bele. Ilyen rendszer volt
itthon a szódás-, vagy Nagy-Britanniában a tejesüvegeké, de vannak erre igazi mai megoldások is:
kozmetikaicikk-, és élelmiszergyártók, tisztítószereket gyártó
vállalatok is készítenek már tartós
csomagolóanyagokat, amelyeket a
vásárló visszaküldhet, és a gyártó tisztítás után újrahasználhat.
A vásárlókat pedig ösztönözni is
lehet ajándékkal vagy a következő
vásárlásnál érvényesíthető kedvezményekkel a csomagolóanyag
visszajuttatására.

Zöld csomagoláSsal
a márkahűség is növelHető

A csomagolás, de akár a termék is
megváltoztatható. A kulcs a kre-

csomagolás
ativitás. Ma már vannak tabletta formájú fogkrémek, szájvizek,
samponrudak, vagy mosószereket
helyettesítő mosólabdák, amelyek apró kerámiagolyókat tartalmaznak. Egy ilyennel akár 10001500 adag ruhát is ki lehet mosni
vegyszerek és rengeteg műanyag
csomagolási hulladék nélkül. De
jó irány a termék nagyobb kiszerelésben való forgalmazása is, pl.
koncentrátumként, vagy nagyobb
mennyiség esetén utántöltéssel.
Ezzel a márkahűség is ösztönözhető. Ennek kimaxolt változata egy
olyan vállalkozás, amely például a
szájvíz- és fogkrémtablettákat prémium kategóriás csomagolásban,
gyönyörű tégelyekben forgalmazza, amelyekhez a vásárlók később
csak utántöltést rendelnek.
Egy másik csomagoláscsökkentő ötlet, hogy egy több terméket tartalmazó háztartási tisztítószer-családhoz csak egyetlen
darab tartós, formatervezett szórófejes flakont adnak, a családhoz
tartozó különböző tisztítószerek
pedig koncentrátum formájában, a
palack aljára illeszthető kis méretű
tégelyekben kaphatók. A tégelyt rá
kell tekerni a flakon aljára, és feltölteni a palackot vízzel.
Bizonyos esetekben préseléssel, tömörítéssel is csökkenthető a
műanyagcsomagolás mennyisége.
A növények ültetéséhez használt
kókuszrostot például tömörített
tégla formájában árusítják és otthon csak törni kell belőle egy darabot, majd vizet hozzáadni, amitől
azonnal a sokszorosára duzzad.

A csomagolás
szemét hElyeTt érték

Ahelyett, hogy szemétté válna, új
célt is kaphat a csomagolás! Olyan
ez, mint fagyinak a fagyitölcsér,
amit eszünkbe sem jut eldobni, hanem automatikusan megesszük a
fagyival együtt.
Más termékek is vannak, amelyek ehető anyagokba, mondjuk ostyába csomagolhatók. Ugyancsak
az ehető csomagolás kategóriába
tartozik az az újdonság is, amelynél vékony, filmszerű, áttetsző burokba csomagolják az instant tésztát. Ha forró vizet öntünk a pakkra,
akkor ez a keményítőből készült
burok feloldódik és tésztaszósz

lesz belőle. Van olyan startup is,
amely tengeri algából készít ehető, vízálló csomagolóanyagot. Ezt
ki is próbálták a 2020-as London
maratonon, ahol a futók ehető kis
vízkapszulákat dobhattak a szájukba, amelyekben valójában sportital
volt, magát a burkot pedig le lehetett nyelni. Ezzel az ötlettel sok ezer
eldobott műanyag pohártól mentesítették a londoni verseny útvonalát.
A csomagolás alternatív funkciójának izgalmasnak és hasznosnak
kell lennie, hogy az emberek valóban használják, és ne hulladékként
gondoljanak rá. Ha például egy
laptop, vagy tablet csomagolása a
megadott módon hajtva stabil laptoptartó állvánnyá alakítható, vagy
a csomagolás maga egy tartósan is
használható laptop tok, akkor a vásárló jó eséllyel ezt a terméket fogja választani - és használja majd a
csomagolást, ahelyett, hogy kidobná. A palántákat is lehet eldobható
műanyag cserepek helyett lebomló,
növényi rostokból készült cserépben árusítani, amely a növénnyel
együtt elültethető.
A csomagolás sokszor vásárlást ösztönző dizájnelem. Ezt kreativítással tovább lehet fokozni,
hulladék helyet értéket adva a fogyasztónak. De lehet a kreativitást
a termékre is tartogatni, és tudatosan egyszerűen tartani a csomagolást, ezzel azt üzenve, hogy az adott
cégnek fontos a környezet védelme.

Újrahasznosítás:
van mit újragondolni

Sokkoló tény, hogy a világon mostanáig előállított műanyagoknak
csupán 9%-át hasznosították újra.
Attól, hogy valami újrahasznosítható, nem feltétlenül történik meg
az újrahasznosítása. Így viszont a
legtrendibb újrahasznosítható dologból is csak szemét lesz a természetben.
Italcsomagolások esetében ezért
is jó irány a betétdíj újrabevezetése,
ez garantálná, hogy a csomagolásra értékként tekintünk. A rendszer
régebben Magyarországon is működött. Mindenki tudta, hogy körülbelül mennyit ér egy szörpös vagy
egy sörösüveg, ha visszaviszi a boltba. Ez jó a terméket gyártó cégnek
is, hiszen melyik brand szereti, ha
az ő márkáját viselő PET palackok-

kal vannak tele a nagy esőzések
után a folyók árterében keletkező
szeméthegyek..
A betétdíj arra is lehetőséget ad,
hogy a műanyag mellett másfajta
csomagolást is fejlesszenek. Mivel
így az anyag sokáig forog a rendszerben, érdemes lehet befektetni
a lehető legjobb csomagolásfajtákba, hogy az minél hosszabb ideig
maradjon használható.
Jó példa a betétdíj új területen
való alkalmazására az acél ételdoboz, amit a Felelős Gasztrohős
csapata vezetett be budapesti éttermekben, hogy így csökkentsék
az egyszer használatos elviteles
műanyag dobozok mennyiségét. A
Vidd és hozd acél kajaboxot elég
egyszer megvenni, utána cserealapon bármelyik, a programban részt
vevő étteremben használható. Ezt
a rendszert azért találták ki, mert
nagyon sok étterem a szennyeződésektől félve nem ad ki ételt saját,
hozott ételdobozban, így a vendég,
ha akarna se tudna környezettudatos megoldást választani. A
kajaboxot azonban visszavitelkor
cserélik, így a vásárló egy másik,
ugyanolyan edényben kapja meg
elvitelre az ételét.
A fesztiválokon alkalmazott betétdíjas pohár is nagymértékben
csökkenti a műanyaghulladékot,
hisz egy rendezvényen keletkező
hulladéknak akár a 60%-át is kiteheti az eldobható műanyag pohár. Az
eldobható poharak ráadásul főleg
a vegyes kukákba kerülnek, ahonnan biztos, hogy nem hasznosítják
őket újra. A betétdíjas, masszívabb,
merevfalú műanyag poharak ezzel
szemben hosszabb élettartamúak,
elmoshatók, és akárcsak az üvegpoharak, újra és újra felhasználhatók.
Nem élhetünk úgy tovább, mintha a bolygónk erőforrásai végtelenek lennének. Véget kell vetnünk
az egyre növekvő hulladékhegyeknek, az erőforrásokkal való pazarlásnak, az élővilág pusztításának
és a klímaválság fokozásának. Aki
az élvonalba akar tartozni az üzleti
világban, élen kell, hogy járjon az
átalakulásban. A fogyasztói igény
már megvan. A Föld pedig közös
otthonunk. ■
Greenpeace Magyarország
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Csak tömören!

Egy világszintű probléma és egy ötlet, ami 50 éves múltra tekint vis�sza. Egy korszerű, gazdaságos és
környezetbarát hulladékkezelési
megoldás, aminek előnyeivel vállalkozások tízezrei oldják meg napi
szinten a hulladékkezelést. De hogyan lesz a hulladékból érték, a
problémákból lehetőség?

Az ötleTtől a megvalósításig

Az ORWAK AB-t 1971-ben alapították Svédországban, azzal az
ötlettel, hogy a hulladék térfogatát minél nagyobb arányban csökkentsék. Az ötletből hamar konkrét
koncepció lett, a koncepcióból pedig innovatív fejlesztéseket követő
megvalósítási folyamat. Ekkor készült el az ORWAK első hulladéktömörítője, egy zsákos hulladék
prés, amivel a hulladékot műanyag
zsákba tömörítették. Így nem csak
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a térfogat csökkent, hanem a higiénikus kezelés is biztosítva volt.
Ahogy fejlődött a cég, folyamatosan újabb, kisebb-nagyobb telje-

sítményű bálázógépek is kerültek
a termékportfólióba, amelyekkel
a hagyományos csomagolóanyagokat (pl. papír, karton, fólia stb.)
lehetett nagy sűrűségű bálákba
tömöríteni.
Egyre több vállalkozásnál keletkeztek viszont olyan, a hagyományostól eltérő, speciális hulladékok
is (pl. különböző műanyagok, gyártási, termelési hulladékok stb.),
amelyeknek a kezelése korábban
még nem volt megoldott. Rengeteg kérdés merült fel. Mi van akkor, ha tele van a PET-palack? Ha
veszélyes anyag van az alumínium
dobozban? És akkor, ha egy helyen több típusú hulladékot kellene
kezelni egyszerre? Hogy mindezt
megoldják, és az extrémebb anyagok kezelésére is legyenek opciók,
új ötletekre, új fejlesztésekre volt
szükség. A többkamrás bálázók
akkor jelentek meg, amikor egyidőben különböző hulladéktípusokat
azonnal, már a keletkezés helyén
kezelni kellett. Megjelentek a kombinált hulladéktömörítők, a speciális hulladékprések, brikettálók és
a veszélyes anyagok kezelésére is
született megoldás.
Ahol kisebb volt a munkaerő
kapacitás a hulladékkezelési feladatokra, ott már inkább a hulladéktömörítési folyamat automatizálására volt szükség. Ekkor
jelentek meg a brikettáló gépek, a
fél- és teljesen automata bálázógépek, melyekkel a nagy mennyiségű
hulladékot a legkisebb munkaerőigénnyel, nagy sűrűségű bálákba
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lehetett tömöríteni. A legnagyobb
arányú térfogatcsökkenést és a
legsűrűbb tömörített formát is így
lehetett elérni.
A nagy sűrűségű, kis méretű
briketteket régebben még elégették, ez is egyfajta hasznosítása volt
az anyagnak. De szerencsére ez
ma már teljesen kezd kimenni a divatból. Most mindenhol arra törekszenek a vállalkozások, hogy újrahasznosítsanak: a papírból papír,
a műanyagból pedig műanyag készüljön. Öt évtized elég volt ahhoz,
hogy olyan modern, költséghatékony bálázógépek, hulladékprések,
kombinált, raklapos, egy- és többkamrás, fél- és teljesen automata
hulladéktömörítők kerüljenek a
piacra, amelyekkel minden hulladékprobléma megoldható, minden
felhasználói igény maximálisan kielégíthető.
Minden új termékfejlesztésre,
termékcsaládra, az összes megvalósított és megvalósításra váró ötletünkre mérföldkőként tekintünk
a márka életében, ahogy arra is,
hogy már több mint 60 országban
van hivatalos ORWAK képviselet.
Mégis, az utóbbi két évben két igazán fontos pillanatot is ki tudunk
emelni, amelyekre igazán büszkék vagyunk. Az egyik, hogy 2019ben elkészült a 100.000 ORWAK
bálázógép. A másik pedig, hogy

idén ünnepeljük az ORWAK AB 50.
születésnapját. A hazánkban eltöltött 32 évnek és több mint 3000
országszerte kihelyezett ORWAK
hulladéktömörítőnek, a partnereinknél megoldásra váró megannyi
különböző, sokszor speciális hulladékproblémának köszönhetően
rengeteg tapasztalatot és tudást
gyűjtöttünk össze. Mostanra eljutottunk arra a szintre, hogy minden
napra jut egy vállalkozás, akinek
tudunk segíteni. Ahogy eddig, úgy
a jövőben is arra törekszünk, hogy
mindenkinek segítsünk modern,
gazdaságos és megbízható megoldást nyújtani, amivel a környezetünk védelméért is tenni tudunk.

és a szállításért is kevesebbet kell
fizetni. A teljesen tiszta, homogén
anyagból készült bálák átvételi ára
kedvező, így plusz bevételi forrást
is jelenthet ezek értékesítése.
Van egy népszerű mondás, amivel valószínűleg egyetlen vállalkozó sem áll le vitatkozni: az idő pénz.
A hulladékkezelési díjak csökkentése mellett ugyanis egy másik
szemszögből is megközelíthető a
költség kérdés, mégpedig azért,
mert gyakori gond, hogy az alkalmazottak felesleges időt töltenek
a hulladékkezeléssel. Ugrálnak
a kukákban, hogy minél kisebbre
összepréseljék a hulladékot, kézzel hajtogatják, vagdossák a kartondobozokat és csomagolóanyagot, amiben az áru érkezett. Sajnos
emberi erővel ezek a műveletek
nagyon nehezen kivitelezhetők, az
állandósult munkahelyi kockázatokról nem is beszélve. Egy komolyabb baleset- vagy tűzvédelmi
bírság hatalmas plusz kiadással
járhat. Ha például a hulladékgyűjtő
konténer az udvaron van, az alkalmazottak napjában többször ideoda sétálgatnak kartondobozokkal
a kezükben, majd még „sajátos kezelési módszerek” alá is veszik az
anyagokat. Ez egyrészt túl sok időbe telik, másrészt a vállalkozásnak
rengeteg pénzébe kerül, hogy a
dolgozók nem a saját munkájukkal
foglalkoznak.

Több problémára
egyetlen megoldás

Számos hulladékkezelési probléma van, amivel megkeresnek
minket. A leggyakoribb a magas
és folyamatosan növekvő hulladékkezeléssel járó költségek. Ezek
csökkentése a koronavírus-járvány
alatt csak még inkább előtérbe
került a vállalkozások működését
illetően. Hulladéktömörítő használatával ez gyorsan orvosolható,
hiszen a bálázott hulladék sokkal
könnyebben mozgatható, tárolható
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A rendezett, tiszta munkahelyi
környezet mostanra alapkövetelmény, amire a legtöbb helyen
kiemelt figyelmet fordítanak. Legyen szó bármilyen vállalkozásról,
a higiénia kulcsfontosságú. A kereskedelmi egységeknél, különböző méretű üzleteknél, ahol a
raktárhelység alapból is kicsi, az
értékes területet az egyre tornyosodó csomagolóanyag kupac feleslegesen foglalja el. Ennek a látványát inkább nem is említenénk.
Azonban, ha a hulladék térfogatát
már a keletkezés helyén csökkentjük, rengeteg plusz hely szabadítható fel és sokkal kevesebb
energia szükséges a mozgatáshoz,
tároláshoz.
A hulladék térfogatának jelentős csökkentésével nem csak plusz
hely szabadítható fel, de például a
műanyag zsákba gyűjtött hulladék
kezelése megfelelő higiéniát is biztosít.
Vannak vállalkozások, ahol
egyszerűen nem engedhetik meg
maguknak, hogy rendezetlen
munkakörnyezetben dolgozzanak
az alkalmazottak vagy a külső
szemlélőknek bántsa a szemét a
kaotikus látvány. Vannak, ahol a
fenti problémák közül csak egy jelentkezik, míg másoknál akár 3-4.
Nagyon örülünk annak, amikor a
partnereink a megannyi különböző gondjaikkal megkeresnek minket, mert tudjuk, hogy a legjobb
megoldást fogjuk kínálni nekik,
aminek az alapját kifejezetten az
ő igényeik adják. A hulladék nem
feltétlen egy „kötelező rossz”,
amire ősellenségként kell tekinteni. Vannak benne lehetőségek,
amiket érdemes kihasználni.
Szoktuk mondani, hogy mindenkinek tudunk segíteni. Ez nem
túlzás, tényleg így van. A legkisebbektől a legnagyobbakig, mérettől és tevékenységtől függetlenül
tudunk olyan megoldást nyújtani,
amivel örökre megszabadulhatnak
a vállalkozások a hulladékkezelési
problémáiktól. Vannak helyszínek,
ahol egyszerre több ORWAK eszköz is üzemel. Máshol egészen
speciális hulladéktípus kezelésével vagy helyi adottságokkal kell
megbirkóznunk. Egy biztos, hogy
az ORWAK eszközök mindenkinek
segítenek.
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Fenntarthatóság
a hulLadékkezelésben

Egyértelműen látszik, hogy mind
az EU-s, mind a hazai környezetvédelemmel és hulladékkezeléssel
kapcsolatos szabályozások egyre
inkább megkövetelik a vállalkozásoktól, hogy változtassanak az
eddigi hulladékkezelési módszereiken. Az új irányelveknek való megfeleltetés egyik célja, hogy az újrahasznosítható csomagolóanyag
hulladék visszakerüljön a körforgásos gazdaságba. Az a tapasztalatunk, hogy számos vállalkozás
erre túl nagy falatként tekint, úgy
érzik, az ő cégük „nem elég nagy”
vagy „nem elég fontos piaci szereplő” ahhoz, hogy ezzel a kérdéssel érdemben kelljen foglalkoznia.
Pedig a felelősség mindannyiunké.
A célunk az, hogy a 100%-ban
újrahasznosítható anyagok a lehető legnagyobb arányban, újra
feldolgozásra kerüljenek. Az egy
dolog, hogy a bálázott hulladékot könnyebb tárolni, szállítani és
mozgatni, de arról sem szabad
megfeledkezni, hogy a homogén
bálák a hulladékfeldolgozást még
egyszerűbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá teszik. Az elvárás, hogy
egy modern hulladékkezelési módszer legyen egyszerre gazdaságos
és környezetbarát, teljesen jogos.
Szerencsére a hulladéktömörítés

ezeket az igényeket maximálisan
kielégíti, miközben rengeteg további előnnyel is jár. Úgy gondoljuk,
hogy a hazai vállalkozások hulladékkezelését ezzel közösen tudjuk
új szintre emelni, hiszen a környezetvédelmi törekvések megvalósításának egyik legnagyobb esélye
ebben van.
„De mihez kezdjek, ha nem
újrahasznosítható
hulladékom
van?” – merülhet fel a kérdés. A
kommunális (háztartási) hulladék
tömörítéséhez hulladékpréseket
ajánlunk, ami közvetlenül szabvány kukába (240 l – 1100 l) vagy
műanyag zsákba tömöríthető. Így
nagy mértékben, de minimum
negyedére lehet csökkenteni az
ömlesztett vagy zsákos hulladék térfogatát. Környezetvédelmi
szempontból ez azt jelenti, hogy
minél kisebb a hulladék térfogata, annál több fér bele a kukákba.
Így csökken a hulladék tárolásához szükséges kukák darabszáma
és/vagy azok ürítési gyakorisága.
Ez a folyamat jelentősen mérsékli a környezeti terhelést, hiszen a
légszennyezés mértékét elsősorban úgy lehet visszafogni, ha kevesebb autó, szállítójármű jár az
utakon. A vállalkozások ökológiai
lábnyomát többek között ezzel is
kordában lehet tartani, de az energiatakarékosság, a hosszú távú
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eszközhasználat szintén hozzátesz
mindehhez. Legyen szó bármilyen
eszközről vagy termékről, ha folyamatos javításra szorul vagy
alig három év után le kell cserélni, az egyáltalán nem fenntartható.
Nincs ez másként a bálázógépek
esetében sem. A svéd háttérnek,
a skandináv szemléletnek és fejlett technológiáknak köszönhetően ezek az eszközök hosszú távon,
alacsony üzemeltetési költségek
mellett használhatók.
Muszáj haladni a korral, muszáj
megreformálni a hulladékkezelést,
mert a mostani állapot ilyen téren
fenntarthatatlan a jövőre nézve. Ha
az értékes csomagolóanyagot nem
juttatjuk vissza a körforgásba, rövid időn belül teljesen kimerítjük a
Föld forrásait, ami visszafordíthatatlan következményekkel jár. Elég
körbenéznünk a világban és mi
magunk is szemtanúi lehetünk annak, hogy műanyag szemét úszik
a folyókban, a tengerekben és az
óceánokban.
Jó hír viszont, hogy egyre többször keresnek meg minket hulladékkezelési megoldások ügyében
úgy, hogy a háttérben környezetvédelmi okok húzódnak meg. Ennek mindig külön örülünk, hiszen
ez számunkra is bizonyíték arra,

hogy a vállalkozások elkezdték felismerni: a mostani szeméthelyzet
hosszú távon még több problémát
fog okozni. Szinte minden hulladéktípusnak megtaláljuk az újrahasznosítási lehetőségét.

Miben látjuk a jövőt?

Felhasználói oldalról közelítve ehhez a kérdéshez, vannak tendenciák, amik az utóbbi években még
erősebben dominálnak. Ilyen például, hogy az emberek nem csak
„fél megoldást” szeretnének a problémáikra, hanem egészet. Olyat,
amivel lehetőleg minden gondjuktól akár örökre megszabadulnak.
Tudjuk és látjuk, hogy a vállalkozásoknak nem csak egy eszközre van
szüksége, hanem lehetőleg komplett szolgáltatásra, ami A-Z-ig terjed. Ezekkel az igényekkel persze
mi is teljesen egyetértünk és azért
dolgozunk, hogy maradéktalanul
kielégítsük őket.
A környezetvédelem témaköre
egy kicsit nehezebb ügy abból a
szempontból, hogy bár egyre többen, de még mindig nem elegen
foglalkoznak vele. A tendencia jó,
valami már elindult, a szemléletmód sok helyen pozitív irányba
változik. A jövőben is várható, hogy
épp ebből kifolyólag a hulladékke-

zelési- és gazdálkodási szabályok
tovább fognak szigorodni, kényszerítve a vállalkozásokat arra, hogy
törekedjenek a fenntarthatóságra,
az újrahasznosításra, az ökológiai
lábnyomuk csökkentésére.
Ha a saját oldalunkról kell
megfogalmazni, hogy mi, mint az
ORWAK, miben látjuk a jövőt, akkor
három szót említenénk: szemléletváltás, korszerűség, fenntarthatóság. Folyamatosan arra törekszünk, hogy minél több vállalkozás
ismerje fel a hulladékkezelés fontosságát. Nyitott legyen arra, hogy
olyan számára előnyös megoldást
találjon rájuk, ami hosszú távra szól. Biztosak vagyunk abban,
hogy a jövőben az energiatakarékos, fenntartható, felhasználóbarát, egyszerűen kezelhető, biztonságos, költséghatékony és még
inkább automatizált megoldások
kerülnek majd előtérbe ezen a területen. Leginkább abban bízunk,
hogy a csomagolóanyag-gyártók
csak újrahasznosított anyagokat
használnak majd. A jövő a szelektív hulladékgyűjtésben, a kevesebb
energiafelhasználásban és a csökkentett károsanyag kibocsájtásban
rejlik. A világ ugyan folyamatosan
változik, a mottónk viszont marad
a régi: csak tömören. ■
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cégtörténet

A Partner in Pet Food (PPF) egy
innovatív, vezető európai állateledel-gyártó, amely több mint 470
partnernek szállítja termékeit 38
országban: kiskereskedelmi láncoknak, szupermarketeknek, kis
állat-eledel szaküzleteknek és
állatorvosoknak.
A PPF a második legnagyobb
kiskereskedelmi sajátmárkás ned28,5%
50,3%
ves és száraztáp-gyártó
Európában, amely kiváló minőségű

44,7%

A márka számokban

ÁG

20,6%

20,5%

SZÁG

14,2% • Forgalom: ~ 300m EUR
• Értékesített mennyiség:
7,0%
- 500 000 tonna
SZLOVÁKIA 11
• Gyártóüzem:
• Vállalati jelenlét: 8
országban
• Forgalmazás:
38 országban
PPF
• Az ügyfelek között
Egyéb 1
megtalálható: az összes
Egyéb 2 európai
legnagyobb
kiskereskedő
Egyéb 3
• Innovációk / új termékek:
A forgalom 45%-a*

*[Az innovációk / új termékek az
előző 24 hónapban piacra dobott
termékeket jelentik.]
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macska- és kutyatápok széles választékát kínálja. A száraztáptól
kezdve a konzerveken, az alutasakos és alutálkás eledeleken a félig nedves tápokon és a jutalomfalatokon át egészen a macskatejig.
A PPF márkatermékeinek (PreVital, Reno, Propesko és Shelma)

piaci részesedése is folyamatosan
nő, és ez a trend várhatóan folytatódik.

A tények

A magyarországi székhelyű, mintegy 1600 főt foglalkoztató PPF
immár hét országban rendelkezik
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** Forrás: ACNielsen kiskereskedelmi adatok (kisállat-kereskedések, online és DIY
üzletek nélkül) – Magyarország, Hollandia, a Cseh Köztársaság ACNielsen & PPF
becslés– Szlovákia, Lengyelország
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leányvállalatokkal: Hollandiában,
Magyarországon, Csehországban,
Szlovákiában, Franciaországban,
Lengyelországban, Svédországban és Olaszországban. Európa-szerte működő tizenegy gyártóüzemével a PPF az egyedüli
olyan piaci szereplő, amely integrált páneurópai gyártóhálózattal
rendelkezik.
Büszkén mondhatjuk, termékeinkkel minden szegmensben
és kategóriával jelen vagyunk a
szuperprémiumtól az economy-ig,
az egyadagostól a 20 kg-os kiszerelésig, az alutasakoktól a konzerveken át a száraztápig. Termékeink mögött rejlő szakértői
tudásbázis teszi lehetővé, hogy
az elkészült eledelek minden tekintetben megfeleljenek a gazdik
minőségi elvárásainak, és tartalmazzák mindazokat a tápláló
anyagokat és vitaminokat, amikre
az állatoknak szükségük van.
Legyen szó saját márkás termékekről, vagy a PPF márkáiról,
állateledeleink a legmodernebb
technológiával és innovatív eljárással készülnek. Örömmel
mondhatjuk, hogy hozzájárulunk
a legfontosabbhoz: a kutyák és
cicák boldog, kiegyensúlyozott
életéhez.

Márkatörténet - PreVital

A PreVital egy sikertörténet, melyre különösen büszkék lehetünk,
hiszen ma már a cégcsoport stratégiailag legfontosabb márkája,
köszönhetően a magyar piacon
elért eredményének. Tulajdonképpen a kollégák álmodták meg
a márkát lassan 10 éve, és ma
már a magyar macskaeledel piac
volumenben második legnagyobb
márkája, nagymúltú nemzetközi
márkákat maga mögé utasítva.
Szisztematikus munka van a siker
mögött, fáradhatatlan lendülettel
dolgozunk a márkán, rengeteg
tervünk van a jövőre nézve.
A márkaépítést három fő korszakra bonthatjuk, az első időszak a disztribúció felépítéséé,
illetve a megfelelő portfólió kialakításé. Ezzel megteremtettük
a márkaépítés alapjait, ma már

A dorombolásforrás

TOM AND JERRY and all related characters and elements
© & ™ Turner Entertainment Co. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s20)

nincs olyan hiper-, szupermarket, diszkont, tradicionális magyar
kiskereskedelmi lánc, ahol a vásárlók ne találkoznának PreVital
termékekkel.
Széles a választék: a portfólióban a legnépszerűbb alutasakos
kiszerelésektől a konzervekig,
alutálkáig, száraz termékekig
minden megtalálható. Változatos
ízekben és kiszerelésekben állunk a vevők rendelkezésére.
A speciális igényű cicákra is
gondolunk, ma már a steril, junior,
indoor, outdoor eledelek szintén
megtalálhatóak a termékválasztékban.
A márkaépítés következő szakaszában a kereskedelmi aktivitásoké a főszerep, ehhez párosult a
PreVital social média felületeinek
kiépítése.
A vásárlók rendszeresen árakciókkal, országos fogyasztói promóciókkal találkozhattak, támogatva a kipróbálást.
A social media jelentősége, illetve ereje mindannyiunk számára ismert: ma a Prevital Facebook
oldalát több, mint 120 ezren követik, jelen vagyunk az Instagramon
és saját Youtube csatornánk is
van.
A cicakedvelő gazdik rendkívül
aktivak, éves szinten több mint fél
millió interakciót kapunk, ez egy
remek visszacsatolás számunkra,
egyben folyamatos interaktív kapcsolat a vásárlóinkkal. A felület
felhasználása széleskörű: speci-

ális cicás tartalmak, kedvességek,
jó tanácsok, új termékek, promóciók bemutatása egyaránt zajlik a
Prevital social media platformjain.
Ezzel megérkeztünk a márkaépítés jelenlegi szakaszáig - ez
egy hosszas, építkező szakasz.
A nemzetközi márkákkal szemben egy ismert, vásárlók által kipróbált, innovatív, meggyőző márka veheti fel a harcot.
Mi ezt a szerepet szánjuk a Previtalnak, ezért ma már olyan kampányokat, programokat szervezünk, mely országos ismertséget
biztosít, egyre több új fogyasztót
ér el, akik elégedetten választják
újra és újra a Prevital termékcsaládot.
A márkát teljes mértékben újrapozicionáltuk, ennek eredményét például egy új külsőben láthatják a vásárlóink.
Nemcsak a külső, de a beltartalom is változott: az új Prevital
száraz termékcsalád versenyképes minőségben a napokban jelenik meg a partnereink polcain.
A márkát tudatosan építjük: tv
kampányokban, országot lefedő
óriásplakátokon, rádióban, alternatív megjelenési helyeken:
pl. egy óriáscica formájában Magyarország legismertebb bevásárlóközpontjában egyaránt találkozhatnak a vásárlók a jól ismert
szlogennel és a szürke cicánkkal:
PreVital. A dorombolásforrás.
Próbálunk egyediek, kreatívak lenni a megjelenéseinkkel:
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mondhatom, hogy nemcsak a
magyar vásárlók nagy kedvence,
de az európai állateledel-gyártó
és -forgalmazó piac is felfigyelt az
új Prevital - Tom és Jerry kampányunkra a tavalyi év végén.
A kampány teljeskörű volt, a
tv-ben reklámfilm és a kiskereskedelemben különféle POS-ek
formájában is feltűntek a jól ismert Tom és Jerry karakterek a
Previtalt népszerűsítve. Egy kis
titkot elárulhatunk, a kampány
folytatódik idén is.
És ha már a márkaaktivitásoknál tartunk, a Prevital márka aktívan kampányol a felelős
állattartás mellett. Évek óta aktív kapcsolatot ápolunk a Noé
Állatotthonnal, sok közös kampányt, interjút szervezünk azzal a
nem titkolt céllal, hogy a felhívjuk
a gazdátlan cicákra, a támogatásukra figyelmet.
Minden évben jelentkezünk az
1 Ft +1 % kampányunkkal: minden
egyes megvásárolt Prevital temék
után 1 Ft-ot a Noénak adományozunk és felhívjuk az 1% adományozhatóságára a figyelmet. Számos magyar híresség is mellénk
állt ebben a programban az elmúlt években: Horváth Éva, Tatár
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Csilla, Nagy Laci, a MAC jéghokis
játékosai.
Idén az innovációk kapják a
főszerepet a Prevital életében,
számos újdonsággal jelenkezünk
a kiskereskedelemben.

Márkatörténet - Reno

A Reno márka a PPF vállalatcsoport egyik legnagyobb volumenű
márkája, számos országban van
jelen, a magyar piacon mintegy 10
éves múltra tekinthet vissza.
Széleskörű portfólió, kutyáknak és cicáknak egyaránt. Rendszerint saját márkát helyettesítő,
economy termékként jelenik meg
az egyes országokban, de Magyarországon a 2021-es év egy fontos
mérföldkő: a márka támogatása
mellett döntöttünk.
Új, a piaci trendeknek megfelelő külsőt kapott a márka, idén fő
fókuszban a disztribúció építése
áll.
Szeretnénk a Reno kutyaeledelek vásárlóinak táborát szélesíteni, ezért országos fogyasztói
promóciót és ezt népszerűsítő
óriásplakátot tervezünk.
Innovációkkal tervezzük bővíteni a választékot: junior termékek
változatos formájával találkozhat-

nak a vásárlók a polcokon.
Hosszútávú tervünk, hogy a
Reno kutyaeledel-család a piac
egyik meghatározó és ismert
márkájává váljon.

Kereskedelmi
és marketing fókusz

A Partner in Pet Food Hungária
Kft. egy nagyrészt saját márkás
állateledeleket gyártó vállalat.
Kizárólag macska és kutyaeledel
gyártással foglalkozunk, immáron
több mint 20 éve a hazai piacon.
Termékeinket elsősorban a retail
láncok polcain keresztül értékesítjük. Saját márkában economy
és mainstream szegmensekben,
míg a brand termékeink inkább
a mainstream vásárlókat célozzák meg. A márkázott termékeket
tekintve ez egy folyamatosan növekvő piac, bár még mindig private label és economy többséggel,
azonban nagy nemzetközi márkák
mellett kezd erősödni a prémium
kategória is.
Rövid távon a PreVital márka
esetében a csomagolás megújítása, illetve a márkaismertség erősítése a célunk. Arra törekszünk,
hogy a gazdik kosarába a mi
macskaeledelünk is bekerüljön és
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bátran próbálják ki termékeinket.
Hosszú távon szeretnénk a magyar piac vezető márkájává válni.
Magyarországon a teljes portfólióval jelen vagyunk, ezenkívül
megtalálhatóak a márka termékei többek között a lengyel, a cseh,
az ukrán és a román piacokon is.
A legkedveltebb termékkategória továbbra is az alutasakos
macskaeledelek, emellett a fogyasztóink szívesen választják a
steril vagy az az alutálkás kiszerelésű termékeket is.
Több szempontot is figyelembe
veszünk egy-egy innováció vagy
csomagolásmegújítás alkalmával,
például a piaci trendeket, a külföldi példákat, de természetesen
minden esetben szigorúan megfelelve a törvényi előírásoknak.
A 2021-es év elsősorban a száraz termékek megújításáról és az
alutasakos termékek designváltásáról szól. Ezen kívül készülünk
még más termékinnovációval is.
A fogyasztási szokásokat figyelembe véve alkottuk meg a speciális igényeket kielégítő senior vagy
indoor száraz termékeinket. Mivel a cicagazdik szeretik kiskedvencük eledelét időnként nagyobb
kiszerelésben is megvásárolni,
adott esetben akár az is előfordul,
hogy havonta egyszer vásárolnak
a háziállatuknak, ezért különböző
multipack termékeket vezettünk
be, mint egy „kényelmi szolgáltatás”.
A PreVital márka célja, hogy
átvegyük a piaci vezető szerepet,
ennek érdekében további újdonságok bevezetésével és folyama-

Schneider Kinga – Noé ÁlLatotThon,
Szitai Ádám – Prevital,Tatár CsiLla
tos márkaépítéssel támogatjuk a
teljes termékcsaládot.
A társadalmi felelősségvállalás kiemelten fontos számunkra,
amit a Noé Állatotthonnal való
együttműködésünk, a felelős
macskatartás melletti kommunikációnk is erősít.
A 2021-es marketingstratégiánkban kiemelt szerepet kapnak
a megújult száraz termékek, idén
folyamatosan fogunk kommunikálni ezzel kapcsolatban, és
igyekszünk minél nagyobb kipróbálást generálni a fogyasztók körében.
A tavalyi évben elkezdett kampányunk, melyben szerepet kapott a legismertebb macska-egér
páros is, idén szintén folytatódik,
ezzel mosolyt csalva talán a legfiatalabb generáció arcára is.

VÁLlALATI
FELELŐSSÉGVÁLlALÁS

A környezetünk fenntarthatósága
elsődleges fontosságú számunkra, akárcsak a helyi közösségeink
társadalmi, sport és kulturális
életéhez való hozzájárulásunk.
A gyártóüzemeinket szigorú felügyelet és ellenőrzés alatt tartjuk
a közvetlen környezetünk védelme érdekében.
A gyártási eljárás során képesek vagyunk MSC/ASC tanúsítással rendelkező állateledelt gyártani, hogy megvédjük az óceánokat
és a jövő számára is garantálni
tudjuk a halászati termék ellátást.
Rendkívül fontosnak tartjuk,
hogy részt vegyünk a közösségek
mindennapi életében ott, ahol
gyártóbázissal rendelkezünk.
Az oktatás és a gyermekgondozás olyan területeket jelentenek,
amelyet pénzügyi és egyéb támogatással egyaránt segítünk, az alkalmazottainkkal együtt. Sok éve
már lelkesen támogatjuk a súlyosan beteg gyermekeket és azok
családjait segítő különféle alapítványokat. Hasonlóan rendszeres
támogatást nyújtunk az egészségmegőrzést célzó alapítványok
számára, támogatjuk a sportos
életmódot, nagy hangsúlyt fektetünk a vállalati sportnapok szervezésére, emellett rendszeres és
ingyenes sportolási lehetőségeket biztosítunk az alkalmazottaink
számára. ■
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CÉGTÖRTÉNET

Cégünk több, mint 20 éve van jelen a
hazai kereskedelmi életben, a MOLTEX® márka pedig 2018-ban került

mérföldkövek
2001 Édesanyánk gondol egy

nagyot, és megalapítja a
Prezentex Kft.-t.

2002 Stratégiai együttműködés

kötése az Ontex Grouppal.

2006 Stratégiai együttműködés
kötése a McBride
csoporttal.

2007 A giraffe® márka

megálmodása és piacra
vezetése, hazai első
kis csomagos saját
márkás pelenkával való
megjelenés.

2012 Stratégiai együttműködés
kötése a Global Cosmed
csoporttal.

2018 ÖKO szemlélet előtérbe
kerülése, a MOLTEX®
márka bevezetése.
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a disztribúciónkba. Egy 100%-ban
magyar, családi vállalkozás vagyunk, ahol a kezdetektől fogva fontos cél, hogy ezt meg is tudjuk őrizni
a jövő számára. Fontos számunkra,
hogy egy olyan légkört teremtsünk,
amelyben mindenkinek alkotni van
kedve, így a bővüléseink során mindig is fontos szempont volt, hogy
megtaláljuk az erre alkalmas munkatársakat. Saját logisztikával és
kiszolgáló személyzettel fedjük le
a megfelelő színvonalú disztribúcióhoz szükséges területeket.

MÁRKATÖRTÉNET

A MOLTEX® hosszú hagyományra
visszatekintő cégtörténete az 1960as években kezdődött trapéz alakú
pelenkák gyártásával, és ez a tevékenysége mind a mai napig tart.
Ma már az új innovatív minőség és
design az, ami a márka fenntartható örökségét és a környezetbarát,
organikus termékek iránt növekvő
keresletet egymással összeköti.
1973 Bemutatják a MOLTEX® Combinettet, az új, innovatív nadrágpelenkát, majd a MOLTEX® pelenkák
kiegészülnek a combpasszéval.
1985 megjelenik az első parfümmentes MOLTEX® pelenka.
1991 a MOLTEX® ÖKO a világ első,
nem fehérített nadrágpelenkája-

ként kerül piacra, egyben letéve a
mérföldkövet a világ első öko pelenkájának. A MOLTEX® azóta az
öko pelenka piaci szegmensben jól
ismert márkává vált.
2000 A Greenpeace önvegyületekre
vonatkozó vizsgálata során összesen
(tízből) négy pelenkát minősítenek
veszélyes anyagtól mentesnek. Ebből három MOLTEX® termék. 2010ben a PEANUTS licenc megszerzésével a MOLTEX® legyártja az első,
szülők és gyermekek számára is
vidám, vizuálisan kellemes megjelenésű, eredeti és szerethető pelenkát.
2013 A MOLTEX® márka újrapozicionálására került sor. A márka a
nemzetközi piacra lett szabványosítva és a világ első öko pelenkájaként elismert helyzetének köszönhetően új nevet kap: MOLTEX®
Nature no.1. Ahhoz, hogy ezt vizuális formában is jelezni lehessen,
a PEANUTS figurákat egy boldog,
kalandvágyó kismackóra cserélik.
2019 év végén – Megtörtént az
utolsó jelentős újrapozicionálás,
amikor is a MOLTEX® piaci bevezetése során nemcsak a bolygóra,
hanem a baba biztonságára és kényelmére is fókuszálnak. Összekötik a legfontosabb fenntarthatósági
szempontokat és az egyre magasabb minőségi elvárásokat, hogy
megszülethessen egy, az igényeket
maximálisan kielégíteni tudó termékcsalád.
2020 A termékpaletta kiegészül az
egyre népszerűbb MOLTEX® bugyipelenkák választékával, majd az év
második felében bevezetésre kerül
a MOLTEX® ÖKO Nedves Törlőkendő, mely esetében szintén kiemelt
szerepet kaptak mind a minőségi, mind pedig a fenntarthatósági
szempontok.

KERESKEDELMI
ÉS MARKETING FÓKUSZ

Cégünk 2018-ban kezdte el kiemelten építeni a MOLTEX® márkát és megteremteni a kategória
fenntarthatósági követelményeire
a megfelelő választ. Az elmúlt két
év jól mutatja, hogy a MOLTEX®
márka jól reagált a piac igényeire
és meghatározó szerepet tölt be a
babakategória prémium és fenntartható szegmensében.
A fenntarthatóságot szem előtt
tartó márkák és termékek piaca

PREZENTEX KFT.
évről évre bővül, ami egy pozitív
tendencia. Ez a fejlődés olyannyira gyors, hogy a környezetbarát
tulajdonság mellett a minőségi
elvárások is kiemelten kell, hogy
fejlődjenek annak érdekében,
hogy a termék megtalálja helyét a
piacon. Kategóriánk ráadásul kiemelten minőségorientált, hiszen
a szülők fokozott figyelmet szentelnek a kis csöppségeknek, hogy
a lehető legnagyobb biztonságban tudhassák őket. Éppen ezért
volt számunkra kiemelten fontos,
hogy mindkét igényre egyszerre
igyekezzünk megtalálni a megfelelő választ.
Kiemelt célunk, hogy a már ellátott piacokon tovább tudjunk bővülni, erősödni és egyre több anyukát
és apukát állítsunk át egy „zöldebb”
oldalra. Fontos feladatunk, hogy
elérjük a vezető kereskedelmi láncokat és természetesen a kifejezetten a célpiacunkat megszólító
egyéb webshopokat, bababoltokat és kereskedelmi egységeket,
hogy a lehető legtöbb szülőt tudjuk
megszólítani. A MOLTEX® lemondások nélkül kínál egy fenntartható opciót, így mindenképpen pozitívan tekintünk a jövőbe.
A hazai disztribúció húzótermékei egyértelműen a MOLTEX®
Nadrágpelenkák, melyek elsőként
jelentek meg a választékunkban.
A 2020-ban bevezetett MOLTEX®
Nedves Törlőkendő a Szülők körében egy nagyon fontos és egy
nagyon sokat használt eszközt fogalmaz meg oly módon, hogy az a
lehető legbiztonságosabb felhasználást biztosítsa mind a babának,
mind pedig a Földnek. A MOLTEX®
Bugyipelusok is feltörekvőben vannak, mondhatni utaznak a Bugyipelenkák feltörekvő piacán.

TERMÉKINNOVÁCIÓ

Fejlesztési céljaink rendkívül egyszerűek: a lehető legnagyobb
mértékben csökkenteni a termék
környezeti behatását, tenni ezt úgy,
hogy a minőség és felhasználói
élmény is kiemelkedő maradjon.
Fontosnak tartjuk, hogy a termékek üzenjenek a vásárlóknak, éppen ezért nagy hangsúlyt fektetünk a csomagolás megjelenésére.
Meg kell, hogy jelenjenek az egyre
többet mondó piktogramok, véd-

Varga Martin

a Moltex magyarországi
kereskedelmi vezetője
jegyek, üzennie kell a terméknek,
miközben fontos, hogy letisztultak és természetesek maradjunk.
A belső, közvetlenül a bőrrel érintkező réteg cukor- és kukoricanádból készül, hogy a lehető legtermészetesebb legyen.
A begyűjtött piktogramok mellett a 2020-as évben a Moltex Pelenkacsalád nyerte a storeinsider
magazin M-Mentes pályázat fenntarthatósági díját, ami egy rendkívül erős visszajelzés a szakmától
és megerősítés, hogy jó irányba
haladunk.

FENNTARTHATÓSÁG

Cégünk életében nagyjából 3 éve
következett be egy éles váltás a
fenntartható termékek irányába,
mind a saját márkánk fejlesztése
során, mind pedig a disztribúcióba
újonnan felvett márkák esetében.
Kiemelt célunk, hogy olyan termékeket képviseljünk, melyek előre
mutatóak a piacon és segítenek újraformálni a vásárlási szokásokat.
Célunk, hogy minél szélesebb
szegmenst tudjunk lefedni és minden felmerülő „zöld” igényre tudjunk megfelelő választ adni. Ehhez természetesen szükség van a
megbízható gyártói háttérre, ahol
mi is szigorú feltételeket fogalmazunk meg a kiválasztásnál.
A MOLTEX® márka esetében az
alapanyagok beszerzésétől kezdve,
a végtermék keletkezéséig ügyelünk a Föld teljes védelmére. A
gyártás 100%-ban megújuló energiaforrások bevonásával történik,

míg a végtermék az úgynevezett
„zero waste” gyártástechnológia következtében keletkező felhasználatlan hulladék nélkül születik meg.
Talán az egyik legátfogóbban
az EU Ecolabel tanúsítványunk
garantálja a termékeink megfelelőségét és azt a tényt, hogy nagy
mértékben csökkenthetjük ökológiai lábnyomunkat, ha figyelembe
vesszük ezeket az információkat.
Az EU Ecolabel-t elnyerő termékeknek olyan környezetvédelmi
elvárásoknak kell megfelelniük,
melyek a termék életciklusának
minden szakaszát felölelik. A piac
hasonló termékeihez képest ez
alacsonyabb
környezetterhelést,
azaz alacsonyabb levegő- és vízszennyezést, csökkentett áramfelhasználást és megnövekedett hulladék-újrahasznosítást jelent.
A „cotton enhanced™” bélyeg
arra hívja fel a figyelmet, hogy a
termék organikus pamutot tartalmaz a külső borításban, míg a belső, a bőrrel érintkező réteg pedig
100%-ban újrahasznosítható, növényi összetevőkből áll (cukornád,
kukorica). Ezen tényezők és tulajdonságok a felhasználók számára
is egyre inkább ismertek és úgy
látjuk, hogy napról napra nagyobb a
hajlandóság, hogy ezen termékeket
válasszák a vásárlók. Néha-néha
már a vásárlóink jelzik, hogy milyen
irányba kellene haladnunk és gyakran olyan információkkal látnak el
minket, ami számunkra is jelenthet
újabb jövőbeli feladatokat, kihívásokat. Egyértelműen ebbe az irányba
haladnak a vásárlási szokások.
Igyekszünk a termékeken is külön felhívni a figyelmet az egyes
tulajdonságokra, illetve fontosnak
tartjuk a közösségi média felületeken is az edukációt, azonban a legmeghatározóbb kommunikáció a
termékeink esetében a vásárlóink
között kialakuló információáramlás, melyet a felhasználói élmények határoznak meg. Így fontos,
hogy kiemelkedő minőséget nyújtsunk, tegyük ezt lemondások nélkül, miközben kiemelt szerepet
kell, hogy kapjon az ökológiai lábnyomunk csökkentése is. Ha ezeket a tényezőket finomhangoljuk és
folyamatosan ellenőrzés alatt tartjuk, akkor nem érhet majd minket
meglepetés. ■
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R-WATER KFT
folyamatosan ellenőrzés alatt
tartjuk. Termékeink segítenek a
változatos és egészséges étrend
összeállításában és ennélfogva
az egészség megőrzésében úgy,
hogy közben nem fogyasztunk felesleges kalóriákat, fogyasztunk
viszont sok-sok vitamint, ásványi
anyagot és rostot. Továbbá italaink hatékonyan támogatnak minden mozgásformát az amatőrtől
a professzionális szintig, hiszen a
válogatott összetevők között mind
minőségben, mind összetevőben
mindenki megtalálja a számára
megfelelőt.

R-WATER KFT

FENNTARTHATÓSÁG

cégtörténet

Magyar családi vállalkozásként
1993 óta foglalkozunk palackozott
üdítőitalok, ásványvíz és funkcionális italtermékek gyártásával és
forgalmazással. Egy generációváltást követően 2008-tól a vállalkozás jogutódjaként, mint R-Water
Korlátolt Felelősségű Társaság
végezzük a fent megfogalmazott
szemléletben a valós igényekre
szabott termékportfóliónk fejlesz-

tését, továbbra is 100%-ban magyar családi tulajdonban.
A legújabb nemzetközi trendeknek is megfelelő termékkínálatot, modern, teljesen automata
gépsoron, úgynevezett ULTRA
CLEAN rendszerben állítjuk elő
magas minőségben, napi akár
100.000 darabos kapacitással.
Termékeink minőségét saját mikrobiológiai és minőség-ellenőrzésre jól felszerelt laborunkban

mérföldkövek
1993 május: Nagy Ervin neve alatt működő egyéni vállalkozás

megalapítása. A fő profil szénsavas üdítőitalok gyártása.

2004 Saját fúrt kútból nyert vizünkkel ásványvíz minősítést kapunk, így
elkezdődik az Aqua Dolina ásványvíz palackozása.

2008 A család újrapozicionálja a céget és megalapítjuk az R-Water

Kft.-t. A cég elkezdi a funkcionális italok gyártását. Megszületik az
Absolute Live brand.

2012 Tovább bővül a funkcionális italok portfóliója, létrehozzuk a Power
Fruit termékcsaládot és az „Életcélunk az egészség” szlogen is
ekkor születik meg.

2017 Elkezdődik az R-Water Kft. legnagyobb zöldmezős beruházásának
tervezése, melynek keretében új palackozóüzem és raktár épül a
növekvő igények kiszolgálásának céljából.

2019 Elkészül az új telephely. Elindítjuk a Smart Vitamin, az Absolute
Live Lifestyle és a Fit Kid termékcsaládot is.

2020 Az év végére megszületik a PRO+ termékcsalád, amivel az azóta
hatalmasat fejlődő vitaminitalok piacának meghatározójává
kívánunk válni.
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A vállalat fenntarthatósági stratégiáját két pillérre építjük. Az egyik
a gyártás energiaigényének csökkentése és a minél nagyobb arányú
megújuló energiára való átállás.
A másik a felhasznált anyagok zöldítése, ami nemcsak a műanyagok
tömegének csökkentésére fókuszál, hanem a beszerzési láncok
optimalizálására is, ezáltal csökkentve a szállítások környezetre
gyakorolt negatív hatását.
A gyártási folyamatainkat optimalizáljuk és a lehető legkevesebb
lépésre csökkentjük. Beszállítói
láncunknál már szempont, hogy az
alap- és csomagolóanyagok minél
közelebbről kerüljenek beszállításra. Kiemelnénk, hogy idén az eddigi
svájci záróelem-beszállítót székesfehérvári cégre cseréltük, illetve a
zsugor- és strechfólia beszállító
partnerünk az üzem 30 km-es körzetén belül van.
A felhasznált PET előformáink
25-30%-ban RePET anyagból készülnek. Az új gyártósoron 25%-kal
kevesebb a felhasznált műanyag
csomagolóanyagok egységre vetített súlya. Napelemeinkkel éves
szinten kb. 2,5 havi villamosenergia-fogyasztásunkat tudjuk fedezni.
Az üzem belső világítását kicseréltük LED fényforrásokra, ezáltal is
csökkentve a felhasznált energia
mennyiségét. Szelektíven gyűjtünk
minden hulladékot és a megfelelő újrahasznosító felé továbbítjuk
azokat. A tisztított technológiai
szennyvizünket nyáron a területünk parkjainak locsolására használjuk fel, ellenőrzött körülmények
között.

R-WATER KFT
kereskedelmi
ÉS MARKETING FÓKUSZ

A cég innováció tekintetében piacvezető, hiszen a trendeket bevezetőként vagy megelőzően alakítja
portfólióját. Az általunk gyártott
termékpaletta vagy már befutott
vagy rövidtávon befutó szegmensei
a piacnak. Ezek a sport és vitamin-,
valamint ásványianyag tartalmú
funkcionális termékek. Népszerűségben a Power Fruit termékcsalád
vezet, de szakmailag az Absolute
Live brand vívta ki magának a piac
elsőséget a maga szegmensében.
Célunk, hogy továbbra is innovaSzentgyörgyi Fanni
tív,
újító cég és márka legyünk, hiMarketing
szen a multinacionális vállalatokkal
Rövid távú célként fogalmaztuk
szemben csak ez lehet a sikerünk
meg a csomagolóanyagok újra- kulcsa. Ennek érdekében termékhasznosított összetételének 50%,
fejlesztési csapatunk folyamatos
majd 70% elérését 2024-ig. A nap- kutatást és fejlesztést végez a nemelemek által megtermelt energe- zetközi irányvonalak és saját kutatikai fejlesztésnek külső korlátai
tások alapján, így a folyamatosan
vannak, de amint
megújuló fogyasztói igélehetőség adódik
nyekre azonnali választ
rá, úgy a jelenlegi „Pénzen nem lehet
tudunk adni a jövőben
kapacitást
szeis. Újabban a fenntartmegvenni az igazán
retnénk legalább
hatóság egyre fontosabb
fontos dolgokat,
megnégyszerezszerepet kap a fejlesztéde lehet a pénzen
ni.
seknél. 2021-ben például
Ezen tevékenyvisszatérünk a szénsavas
egészségesebbet,
ségeinkkel minditalok piacára egy új, sajobbat, környezetet
amellett,
hogy
ját portfólióval a nagyobb
a
környezetért
hozzáadott
értéket képkevésbé terhElőt
és a jövőnkért
viselő termékkategóriávenni.”
teszünk,
szeban és a fenntarthatóság
retnénk
példát
figyelembevételével üveg
mutatni a közösségnek. A szavak – kartoncsomagolással.
helyett inkább a tettek emberei vaCégünk saját küldetésének tegyunk, így gyakran tartunk például
kinti, hogy felhívja a figyelmet az
szemétszedést (akár családilag,
egészségtudatosság és a fennakár cégszinten) a környezetünk
tarthatóság fontosságára. Ahogy a
tisztántartása érdekében. Fontos- szlogenünk is szól, „Életcélunk az
nak tartjuk, hogy a környezettu- egészség!”, így marketingtevékenydatos kultúrát már minél kisebb
ségünk egyik alappillére, hogy hozkorban elsajátítsa a fiatal nemze- zásegítsük a fogyasztókat a minél
dék is, így gyakran segítünk olyan
tudatosabb napi rutin kialakításájellegű kezdeményezéseket, me- hoz. Ennek érdekében Nagy-Parádi
lyek a kisgyermekek környezet- Tímea ügyvezető/tulajdonos – tápés egészségvédelmét szolgálják.
lálkozási szakértő, és a cégnél terSzerencsésnek mondhatjuk ma- mékfejlesztő – irányításával létrehoztuk az NPT Lifestyle Facebook,
gunkat, hiszen fogyasztóink is a
Insta és Youtube oldalt, ahol egészsémagukra és környezetükre igényes
csoportból kerülnek ki, ezért min- ges receptötleteket osztunk meg követőinkkel, hatóanyagainkkal kapdenképp pozitív üzenet számukra
a vállalkozás ilyetén elköteleződé- csolatos „tudta-e?” posztokat tese, és bízunk benne, hogy partne- szünk közé, valamint bárhol és bármikor elvégezhető edzővideókkal
rek lesznek a témához kapcsolódó
kezdeményezéseinkben is a fenn- próbáljuk ösztönözni az embereket a
mozgásra.
tarthatóbb jövő érdekében.

Nagy Ervin

ügyvezető-tulajdonos
Nagyon sok tervünk van 2021-re
is, de a pandémia miatt nem tudunk egy-két hónapnál előrébb látni és tervezni. Az elmúlt egy évben
a kommunikációnk szinte teljes
mértékben áthelyeződött a közösségi oldalakra, ahol számos promóciót és versenyt tervezünk, annak érdekében, hogy még jobban
összekovácsolódjunk a fogyasztóinkkal. Emellett idén is folytatjuk
a munkát a felelősségvállalás területén, és tervben van egy saját
eseménysorozat kidolgozása is,
amivel az egész országot mozgásra bírhatjuk.
Visszatekintésként 2020 sok
rosszat tartogatott, mi mégis büszkén gondolunk vissza rá. A Máltai
Szeretetszolgálat
közreműködésével adományt tudtunk eljuttatni rászoruló családokhoz, idősek
otthonába, valamint betegápolók
részére. Ezután pedig a Katolikus
Karitász által a hátrányos helyzetű
gyermekeknek segítettünk.
Elismeréseket is tartogatott számunkra az év:
• 2020 Kiváló üzleti márkája lettünk.
• Smart Vitamin Happiness italunk M-mentes díjat kapott
„Frissen, fitten” kategóriában. ■

elérHetőségek
R-Water Kft.
6221 Akasztó, Tubáni utca 105.
E-mail: info@r-water.hu
Weboldal: www.r-water.hu
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SCHÜSSLER NATUR COSMEDICS

SCHÜSSLER NATUR COSMEDICS
cégtörténet

A Schüssler Natur CosMEDics egy
2013-ban alapított magyar márka.
Termékeinket
Magyarországon
gyártjuk, összetételükön, receptúráikon hazai fejlesztőcsapat
dolgozik.
A termékek szigorúan ellenőrzött, ECOCERT minősített natúr
alapanyagokból készülnek, me-

mérföldkövek
2013 január: megalakul a

Homeonatura Kft.
2013. április – elindul a
webáruház 8 termékkel,
a logisztikát házon belül
szervezzük

2015–2018 portfóliónk 15
termékkel bővül

2018 június: gyártói kapacitás
bővítése

2018 október: teljes
arculatváltás

2020 május: márkanagykövetünk
Béres Alexandra

2020 július: rPET tubusok
bevezetése

2020 szeptember: kiszervezzük
a logisztikát

2020 november: headquarter
költözés

2021 március: újabb gyártói
kapacitásbővítés
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lyekben Schüssler ásványi sók is
találhatóak egyedül vagy kombinációban. Ez adja a márka egyediségét.
Fejlesztéseink alapkoncepciója,
hogy az összetevőlista transzparens, egyszerű és érthető legyen,
ezen felül teljesen károsanyagmentes is, ilyen formában csatlakozva az úgynevezett „Clean Beauty” vonalhoz.
Rövidtávú terveink között szerepel, hogy termékeink a hazai
drogérialáncok polcain is elérhetőek legyenek. Ezen felül, a
következő öt évben szeretnénk
minél több országban jelen lenni.

Folyamatosan bővítjük a termékportfóliót, célunk nem a men�nyiség, hanem hogy funkcionális,
trendkövető termékekkel rukkoljunk elő.

MÁRKATÖRTÉNET

A Schüssler terápia miatt a patikai
piacot vettük célba, a kezdetekkor
a portfolió is ehhez igazodott. Később, a széleskörű érdeklődésnek köszönhetően arra jutottunk,
hogy a natúrkozmetikumok piacán
is van helyünk, ezért elkezdtünk
ebbe az irányba is fejleszteni. Így
jött létre az anti-aging bőrápolásra
szakosodott Age Protection arcá-

SCHÜSSLER NATUR COSMEDICS

Kintses Anna

brand manager

poló termékcsalád, majd a lifestyle
termékcsaládunk. 2018-ban újabb
nagy lépés következett a teljes arculatváltással és a logó megújításával.

Kereskedelmi
és marketing fókusz

Erősségünk az arcápolás, azon belül a speciális arcápolás. Fogyasztóink az Age Protection és Age
Protection Intense termékcsaládokat kedvelik legjobban, de népszerűek a fogkrémek és a napi arcápolási rutin kiegészítő termékei
is. Évente végzünk egy felmérést
fogyasztóink körében, hogy milyen
új termékre vágynak. Közben a
nemzetközi trendeket is figyeljük,
például, hogy milyen új alapanyagok kerülnek a piacra.
Idei terveink között szerepel,
hogy dekorkozmetikumokkal és
speciális arcszérumokkal bővülünk, és egyedi kiszerelésformákat
is tervezünk piacra dobni.
Fogyasztóink a legjobb kritikusaink. Hiszünk abban, hogy ma már
nem elég jó minőségű terméket
piacra dobni, az értékesítési folyamat is ugyanannyit számít a vásárlásánál. Felhasználóbarát weboldal, könnyű vásárlási folyamat,
rugalmas vevőszolgálat – ezekre
nagy hangsúlyt fektetünk, ahogyan
vásárlóink elégedettségére is.
A fogyasztók tudatosak: mielőtt
egy márka és egy termék mellett
döntenek, feltérképezik a piacot,
hogy mely termék az, amelyik
nemcsak összetevők szintjén, ha-

nem hitvallásuk szerint is megfelelő számukra. 2020-ban elindult
a „#vegyélhazait” mozgalom, amit
egy nagyon jó kezdeményezésnek
tartunk.
A mai vásárlóknak az is fontos, hogy természetes, vegán,
állatkísérlet-mentes
termékeket
találjanak
kínálatunkban.
Szintén elvárás, hogy a csomagolás legyen környezettudatos, ám
pont az jelenti az egyik legnagyobb
kihívást. Idén már minden faltkartonunk FSC papírból készül,
műanyag tubusaink, flakonjaink
pedig rPET anyagból, és törekszünk arra, hogy minél több üvegcsomagolást alkalmazzunk.
Az online mellett az offline tér
bővítése további növekedési lehetőséget jelenthet számunkra.
Tavaly kimagasló növekedést tudtunk elérni, és egy ehhez hasonló szintet céloztunk meg idén is.
A brandépítés, az ismertség növelése az egyik fő célunk 2021-ben.
A tartalommarketingre nagy hangsúlyt fektetünk online és offline
kampányainkkal.
Márkanagykövet programunk 2020 tavaszán
indult, azóta folyamatosan több
influencerrel is együttműködünk.
2020 novemberében elindítottuk
első Szépségügynök Programunkat, ami által a leghűségesebb
vásárlóinkat is bevontuk közösségimédia-platformjaink
kommunikációjába. A sikeres növekedés
lehetőségét egy „love brand” kialakításában látjuk.

KOMMUNIKÁCIÓ

A márka- és termékkommunikáció során fontosnak tartjuk, hogy
vásárlóink tisztában legyenek natúrkozmetikumaink mögött húzódó környezet- és egészségtudatos
alapértékeinkkel. A „zöld” értékeket mi nem csupán egy hangzatos
marketingüzenetnek tartjuk, hanem ezek alapján határozzuk meg
alapelveinket is.
A marketingkommunikációs aktivitások terén folytatjuk utunkat az
eddigi célok mentén, fő fókuszunk
továbbra is a speciális bőrápolás
marad. Idén is együttműködünk
számunkra releváns, értéket közvetítő influencerekkel és márkanagykövetünkkel is. Folyamatosan
újabb lépéseket teszünk a fenntarthatóság felé, tartjuk magunkat
a „Clean Beauty” alapelveihez.
A tavalyi év egyik legnagyobb
sikere funkcionális arcszérumaink
bevezetése volt, melyet óriási érdeklődés övezett mind a vásárlók,
mind pedig a vonatkozó hazai média részéről. A JOY magazin Prix de
Beaute megmérettetésen két díjat
is bezsebeltünk: Mattító Arcszérumunkat és Bőrtökéletesítő Elixírünket is elismeréssel jutalmazták.
Elindult Szépségügynök Programunk, melynek célja, hogy vásárlóink valódi, a termékeinket jól ismerő nőktől, első kézből kapjanak
ajánlást, segítséget termékeinkkel
kapcsolatban. Márkanagykövetünk
Béres Alexandra, akivel együtt osztozunk a természetes bőrápolásba
vetett hitben. ■
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mérföldkövek
2005 az alapítás éve, dolgozói
létszám: 80 fő,
alapterület: 3 000 m2

2010 csomagolásváltás, új

sütővonal,
dolgozói létszám: 177 fő

2012 új sütővonal, csontozóvonal,
új szeletelő vonal,
dolgozói létszám: 190 fő,
alapterület: 4 000 m2

2018 üzembővítés, új szociális
épület, irodák, raktár,
dolgozói létszám: 253 fő,
alapterület: 6 000 m2

2020 üzembővítés, dolgozói
létszám: 339 fő,
alapterület: 17 000 m2

2021 új egységes márkajelzés

a vállalatcsoporton belül,
dolgozói létszám: 348 fő
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CÉGTÖRTÉNET

A Tamási-Hús Kft. 2005-ben épült
és 2007-ben kezdte meg működését, mint az osztrák tulajdonú
Gierlinger-Holding meghatározó
európai élelmiszeripari csoport
gyáregysége. A gyár sikerének
egyik kulcsa a nagyfokú specializálódás az élelmiszeripari szegmensen, azon belül is a bacon termékek gyártásában.
A legmagasabb európai standardoknak megfelelően korszerű
gépparkkal gyártó üzem az évek
során szinte folyamatosan fejlesztés alatt állt. Nincs ez másképp
most sem, jelenleg is nagyszabású kapacitásbővítés folyik. Három,
összesen több mint 14 milliárd
forintos beruházás keretében a
gyártási kapacitás megduplázódik. A fejlesztés során 12 577 m2 új
üzem- és raktárépület kivitelezésére, valamint új baconszeletelő és
-sütő gépsorok, szalonnaprés és
levegőtisztító berendezés beszerzésére kerül sor. A beruházások
eredményeképp 255 új munkahely
jön létre.

A vállalat folyamatosan biztosítja munkavállalói számára a
belső- és a szakmát nyújtó külső
képzési lehetőségeket. Saját üzemi
konyhát üzemeltet, ahol a dolgozók
főétkezése biztosított. Családbarát
munkahely lévén 16 fő gyermek
befogadására alkalmas vállalati
bölcsődével rendelkezik, ami 8 hónapostól óvoda érettségig fogadja a
gyermekeket.

MÁRKATÖRTÉNET

A Gierlinger Holding termékeire a
maximalizmus jellemző, amely az
alapanyagok kiválasztásánál kezdődik és a feldolgozáson át a csomagolásig érvényesül.
A Premium Bacon termékeket a
legmagasabb minőség iránti elkötelezettség és a fogyasztói elvárások inspirálják. A bacon gyártását a
cégcsoporton belül már több mint
15 éve tökéletesítik, hogy a fogyasztó mindig biztos lehessen benne,
hogy a kiváló termékek izében, illatában, megjelenésében nem kell
csalódnia.

TAMÁSI-HÚS KFT

2007

A Premium Bacon termékek
átlátszó alsó és felső fóliával
készülnek

2010

A termék fekete alsó fóliát kap

mi üzletágban ne csupán a bacon
termékeik legyenek megkerülhetetlenek, hanem a felvágottak, grill
és virsli termékeik ismertsége és
népszerűsége is növekedjen.
A hazai piacokon kis kiszerelésű,
retail csomagolásokkal van jelen a
márka a kockázott és szeletelt bacon termékek között. Nemzetközi
viszonylatban pedig nagy kiszerelésű sült bacon termékekkel van jelen
a márka a gasztronómiai és gyors
éttermi szegmensekben. Jelenleg a nemzetközi piacokon méltán
népszerű sült bacon termékcsalád
hazai bevezetésének előkészületei
zajlanak és a retail kiszerelés kerül
bevezetésre a belföldi piacra.
A vállalat fejlesztései során mindig a legmodernebb gyártástechnológiát alkalmazzák a maximális
minőség eléréséhez. A termékválasztékot a vásárlói igényekhez
szabják, a Gierlinger Holding számára nélkülözhetetlenek az innovációk,
mely a vállalat minden termékében
megjelenik. A cég folyamatosan figyeli a fogyasztói elvárásokat, a piaci
trendeket. Az előre csomagolt sült
bacon terméküket is ezek az elvárások és trendek ihlették.
A fő kitörési pontot új értékesítési
csatornák kialakításában látja a Tamási-Hús Kft. az idei évben. A cég
szeretne olyan hosszútávú együttműködéseket kialakítani az új partnereivel, melyek mindkét fél számára stabil hátteret biztosítanak.

KOMMUNIKÁCIÓ

A vállalat a termékfejlesztések
mellett a 2021-es évben a márkaépítésre helyezi a marketing tevékenysége fókuszát.
Számos eszköz megjelenik
majd a média-mixükben, a tervek szerint print és online, rádió
és televízió, valamint közterületi
kommunikációs eszközöket is
igénybe vesznek a márkaépítésben. Érdemes lesz egész évben
követni a márkát, mert mindig
fog történni valami.

FENNTARTHATÓSÁG

A Tamási-Hús Kft. számára is
fontos a fenntarthatóság. Hitvallásuk szerint a magas kapacitású
előállítás és a fenntarthatóság
nem állnak ellentétben egymással. A cégnél törekednek arra,
hogy környezetbarát üzemekben, gazdaságos energiamegoldásokkal, fenntartható gyártási
tevékenységet folytassanak és
megőrizzék az élelmiszerek természetességét.
A cég több üzemében saját biológiai szennyvíztisztítóval rendelkezik, melynek segítségével élővízbe bocsájtható minőségű víz hagyja
el az üzemet, ezzel is óvva a környezetet, de a levegőtisztító rendszereiket is folyamatosan fejlesztik,
hogy minimálisra csökkentsék az
emissziót. ■

2021

A Premium Bacon
termékcsalád a cégcsoport
egységes márkajelzésével
lép piacra

KERESKEDELMI
ÉS MARKETING FÓKUSZ

A Premium Bacon termékek évek
óta piacvezetők a bacon szegmensben. A kiegyensúlyozott, folyamatos minőség a cég sikerének záloga.
Az idei év az új arculat stabilizálódásával fog telni. A vállalat szeretné elérni, hogy a kiskereskedel63
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Cégtörténet

Az Upfield a növényi alapú margarinok egyik vezető gyártója, a globális élelmiszerpiac kiemelt szereplője. Az Upfield olyan ikonikus

márkákért felelős, mint például
a Flora, a Rama, a Delma vagy a
Liga. A történet 1871-ben kezdődött, amikor a vállalat megszerezte a növényi alapú élelmiszer véd-

mérföldkövek
1869 Hippolyte Mège-Mouriès III. Napóleonnak készített először növényi
alapú margarint a vaj hiánya miatt.

1871 A Jurgens nevű holland cég megszerezte a margarin gyártási

jogát, majd összefogva versenytársával, Van den Bergh-hel,
megalapították a Margarine Unie vállalatot, amely később
összeolvadt a Lever Brothers céggel, így jött létre az Unilever.

1900 -as évek: ekkor fedezték fel a keményített olajokat, amelyek a
margaringyártás alapját adták.

1940 -es évek: a technológiai fejlődésnek köszönhetően elkezdődött

az első magas minőségű és alacsony zsírtartalmú margarinok
gyártása, amelyeket már dobozba csomagoltak.

1960 -as évek: újabb technológiai ugrás révén tovább csökkent
a margarinban lévő zsírok mennyisége, és növekedett a
tápanyagtartalmuk.

1990 -es évek: Az összes Unilever margarin márka transzzsírsav-

mentessé vált és bevezetésre kerültek az Omega-3-ban gazdag
növényi olajok.

2000 -es évek: a koleszterinszint alacsonyan tartása érdekében növényi
szterinekben gazdag élelmiszerek forgalmazását is megkezdi a
vállalat.

2018 a vállalat Upfield néven működik tovább a világ 95 országában.
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jegyet a margarin megalkotójától,
Hippolyte Mège-Mouriès-től. A cég
Unilever néven vált ismertté 1930ban. Az Unilever 2018 nyarán eladta margarin-üzletágát egy globális
pénzügyi befektető vállalatnak, a
KKR-nek, így ez a részleg – a korábbi értékeket megtartva – ma
már Upfield néven működik a világ
95 országában, 3500 alkalmazottal.
Az Upfield elkötelezett az egészséges táplálkozás, a bolygó fenntarthatósága és a természetes
anyagok felhasználása iránt. Küldetése, hogy minőségi termékeivel
hozzájáruljon az emberek egészségéhez és boldogságához.

Upfield Hungary Kft.
Márkatörténet

A margarinok története a 19. századig nyúlik vissza, amikor is III.
Napóleon francia császár felhívására Hippolyte Mège-Mouriès
megalkotott egy akkor még állati-eredetű összetevőkkel készített
krémet, amit “margarinnak” nevezett. A “margarin” szó a görög
“gyöngy” (“márgaron”) kifejezésből
származik, amivel a margarin tisztán csillogó felületére akart utalni.
1870-ben egy Jan Jurgens nevű
vajkereskedő szerezte meg a találmány szabadalmát. 1924-ben
a különböző margarin márkák az
egységes „Rahma”, majd „Rama”
márkanév alá kerültek, Jule a Rama-lány pedig a márka védjegye,
majd a logó része lett.
A magyarországi Hutter és Lever gyártelepén 1930-ban indult
meg először a margaringyártás,
ám 1972-ig csak vizes margarinokat állítottak elő. Az első tejes
margarinok gyártása, Unilever licensz alapján 1972-ben kezdődött
Rama néven, a Növényolajipari és
Mosószergyártó Vállalat Rákospalotai gyárában. Ekkor jelent meg a
kocka Rama margarin is, amelyet
1988-ban követett Magyarországon a csészés Rama, és innentől
vált ketté a sütéshez, valamint a
kenyérkenéshez használt margarinok két csoportja. A Rama Clas- polcain, és odafigyelnek a válaszsicot 1988-ban követte a portfólió
tásuk ökológiai lábnyomára is. A
bővítésének nyomán a Rama Har- margarin egy olyan természetes
mónia, a Tejszínízű és
és fenntartható nöa Tengeri Sós Rama
vényi alapú alternaRama. Minden ételt
margarin.
tíva, amely könnyen
finomabbá tesz.
A vállalat mindig
és egyszerűen beilélen járt a termékinleszthető a tudatos
novációk terén, az Upfield jogelőd- étrendbe, és jó példa arra, hogy
je, az Unilever már 1995-ben példa
már apró, hétköznapi dolgokkal is
nélküli döntést hozott arról, hogy
sokat tehetünk a saját egészsékiiktatja a termelésből a transz- günkért és bolygónk jövőjéért.
zsírokat, és a hidrogenizációs foRama márkanév alatt magas
lyamat elhagyásával, hidegen saj- minőségű növényi olajokból kétolással állítja elő margarinjait.
szült termékek találhatóak mind
hideg mind meleg ételekhez.
2021-ben megújul a Rama:
A fogyasztók már évek óta számos
100%-ban természetes Rama
termék közül válogathatnak, leportfolió
gyen szó alacsony zsírtartalomról
Az Upfield számára kiemelten
vagy ízről, különleges sütéshez
fontos, hogy termékei természe- használható termékekről vagy a
tes összetevőkből készüljenek.
klasszikus Rama-ról. A tudatos
Számos kutatás igazolja, hogy a
vásárlói trendeket és a természefogyasztók is egyre inkább a ter- tességet, mint kiemelt fogyasztói
mészetes alapanyagokból készült
elvárást szem előtt tartva idén a
élelmiszereket keresik a boltok
teljes Rama portfólió megújult.

A megújulás egyszerre jelent letisztult, új külsőt és tökéletesített,
innovatív receptúrát. A 100%-ban
természetes Rama margarinok
hozzáadott mesterséges adalékok,
színezékek és tartósítószerek nélkül készülnek. A receptúrákban
60%-ról 75%-ra nőtt a minőségi,
préselt növényi olajok aránya, az
összetevők pedig 100%-ban természetesek. A termékcsomagolások
a letisztult belső tartalomhoz igazodva és a könnyebb tájékozódás
érdekében fogyasztóbarát új címkéket, egyszerűbb dizájnt kaptak.
A gyártási folyamat és technológia
is megújult, az új Rama margarinokkal valódi élmény az otthoni
sütés-főzés, a végeredmény pedig
még az eddigieknél is finomabb
és ízletesebb. Bár a Rama márka
zászlóshajója már régóta a Rama
kocka sütőmargarin, a 100%-ban
természetes Rama portfoliótól komoly elmozdulás várható a kenhető
margarinok irányába is.
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Upfield Hungary Kft.
Kereskedelmi
és marketing fókusz

jes beszerzés, erőforrás felhasználás, termelés és a helyi közösséAz Upfield abszolút piacvezető Ma- gekkel való jó kapcsolat kialakítása
gyarországon a margarin termék- iránt. Az ily módon meghatározott
szegmensben. Az eladások 70%-át
üzletpolitika teszi lehetővé, hogy
hozó Rama sütőmara növényi alapanyagarin a legnépszerűbb „A mi felelősSÉgünk,
gok betakarításától,
a hazai fogyasztók
egészen a termékek
hogy átalakítsuk
körében, de számos
asztalra kerüléséaktivitás irányul a ke- az emberek
ig, a környezet és a
nőmargarin kategória
fogyasztók érdekeit
étkezési szokásait,
népszerűsítésére is. A
egyaránt a legmajárvány okozta hely- létrehozzunk egy
gasabb színvonalon,
zet következtében a
egyedi ételkategóriát, és a lehető legköbolti kóstoltatások és
rültekintőbb módon
a fogyasztói promóci- ilLetve pozitív hatást
szolgálhassák ki.
ók szervezése helyett
gyakoroljunk a
áttevődött a hangsúly
FelelőSségteljes
jövő generációinak
a
legszükségesebb
beszerzés
termékek ellátásának
A gyártási folyamaegészségére” - David
biztosítására, illetve
tok során felhaszHaines, a Csoport
a vállalat nyitott az
nált növényi összee-kereskedelem irá- Ügyvezető igazgatója
tevők esetében is
nyába is.
elsődleges
szemAz egészségtudatosság és a
pont a minőségi és fenntartható
fenntarthatóság egyre nagyobb te- forrásból származó alapanyagok
ret nyer a fogyasztók körében, az
beszerzése. Az Upfield a Fenntartemberek odafigyelnek táplálkozási
ható Pálmaolaj Kerekasztal tagszokásaikra, a megvásárolt élel- jaként hozzájárul a biodiverzitás
miszerek minőségére, környezeti
megőrzéséhez és a természetes
lábnyomára. Az Upfield folyamatos
élőhelyek megóvásához is.
párbeszédet folytat fogyasztóival, a
digitális és hagyományos médiap- Nyomon köveThEtő
latformokon egyaránt. A kölcsö- szén-dioxid kibocsátás
Az Upfield folyamatosan vizsgálja
nös kommunikáció révén lehetővé
termékei karbonlábnyomát, részvált a fogyasztói igények mélyebb
letes életciklus-elemzések segítmegértése, a termékinnovációk
és marketingtevékenységek tuda- ségével követi nyomon a növényi
tosabb, és a vásárlói trendeknek
megfelelő alakítása.
Ez a tudatosság és az újabb generációk megszólítása nemcsak a
termékinnovációkban köszön vis�sza, hanem a vállalat marketing
tevékenységében is. 2020-ban a
Rama tradíciót követve, ám friss
és újragondolt receptekkel szerzett elismerést a fiatalabb korosztály körében a Nagy Ramakönyv.
A Ramakönyvben kezdők és haladók egyaránt megtalálhatják kedvencüket az otthon is könnyen elkészíthető receptek között, legyen
szó klasszikus süteményről, tudatos finomságról vagy újragondolt
desszertről.

Fenntarthatóság

Az Upfield egyik fő célkitűzése a
fenntartható üzletmenet kiépítése.
A vállalat elhivatott a felelősségtel66

alapanyagok, a gyártási összetevők
és a csomagolt termékek minden,
környezetre kifejtett hatását. A margarin fenntarthatósága okán a jövő
élelmiszere. Bár a tejipar környezeti
lábnyoma kisebb, mint a hústermelésé, ám így is igaz, hogy a növényi
olajokból előállított margarinok karbonlábnyoma 70 százalékkal kisebb,
mint a tehéntejből készült vajé.
Az alapanyagok termesztéséhez
szükséges földterület mindössze
egyharmada a vaj előállítása során
(állattartás, takarmánytermesztés)
igénybe vett területnek és csupán fele akkora vízfelhasználással
jár. Ha 1 kg vajat margarinra cserélnénk, akkor megspórolnánk a
Földnek egy benzines autó 30 kilométeres széndioxid kibocsájtását,
egy 6 négyzetméteres termőterületet és egy 7 perces zuhanyzásnak
megfelelő vízmennyiséget.

Cél a fenntartható csomagolás

Az Upfield számára a természetes növényi alapú termékek csomagolása is kiemelten fontos.
A megfelelő védelmet nyújtó, és az
élelmiszer-biztonsági előírásokat
is maradéktalanul teljesítő csomagolóanyagok alapját az újrahasznosítható műanyag adja, azonban a
vállalat azt az ambiciózus célt tűzte
ki maga elé, hogy 2025-re olyan új
megoldást találjon, amely lehetővé
teszi a műanyagtól való teljes függetlenedést. ■

Csomagolás

A fogyasztóknak is
környezeTtudatosabbá keLl válniuk
Az egyszer használatos műanyagot sokan ellenségnek kiáltják ki, pedig gondoljunk csak bele
mi lenne, ha varázsütésre eltűnne a föld színéről! Mibe csomagolnánk, mi védené meg az
élelmiszereinket? Ez viszont nem azt jelenti, hogy az áruházakban gondolkodás nélkül kell
nyúlnunk az egyszer használatos műanyagzacskó után és egy vásárlás során akár egy tucatot
is elhasználni belőlük. Szemléletváltozásra igenis nagy szükség van, hogy amit lehet, váltsunk ki környezetbarátabb megoldásra, de itt sem minden fehér és fekete. Erre világított rá
Nagy Miklós, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség főtitkára.
MM • Milyen uniós, illetve hazai
rendelkezések várhatók a közeljövőben, ami érinti az ágazatukat?
NM • Nagyon rossz, műanyag-ellenes közhangulat alakult ki a
világban, amit nagyon sokan gerjesztenek. Szintén sokan pedig a
vállalat renoméja érdekében kényszerülnek bele egyébként fenntarthatósági és környezetvédelmi
szempontból korántsem előnyös
változásokba.
2018-ban került megváltoztatásra az uniós csomagolási irányelv, ami bevezette a hordtasakok
mennyiségi korlátozását. Ennek az
irányelvnek az az egyik célkitűzése, hogy 2025-re el kell érni, hogy
40 db/fő/év-re redukálódjon a 1550 mikron közötti falvastagságú,
könnyű műanyag tasakok felhasználása. Az ez alatti (15 mikron alatti falvastagságú) nagyon könnyű
hordtasakokra (amibe a zsemlét,
zöldségeket csomagoljuk) azonban
nem vezetnek be mennyiségi korlátozást, mert ez alapvető higiénés
célokat szolgál.
Ezzel szemben viszont a klímaés a természetvédelmi akcióterv
keretében Magyarország bejelentette, hogy számára nem elég a
csökkentés, betiltja a hagyományos
műanyagból készülő egyszer használatos könnyű műanyag hordtasakokat. Az erre vonatkozó háttértörvények megszülettek, azonban
az ezt leíró és rendelkezésbe hozó
kormányrendelet a mai napig nem
jelent meg. Az ismert tervezet szerint ez azonban szigorúbb, vagy ha
úgy tetszik túlterjeszkedik az uniós

Nagy Miklós

főtitkár, Csomagolási és
Anyagmozgatási Országos Szövetség
irányelv tartalmán. Alapvetően indokolatlanul. Nem helyes, hogyha
Európa-szerte egységes szabályozást kidolgoz a bizottság, azt Magyarország elfogadja - mert csak
így jöhet létre egy irányelv - utána
pedig attól eltérő magyar szabályozást hoz. Ez ugyan még nem jelent
meg, de valószínűleg nem fog változni, mert a klímavédelmi akcióterv egy politikai szándék, tehát
ehhez ragaszkodnak.

MM • Mit jelent ez pontosan az Önök
ágazata számára?
- A könnyű műanyag hordtasak készülhet kőolaj-alapú, azaz hagyományos műanyagból és lebomló
bioműanyagból is. Ennek vonatkozásában a magyar szabályozás

annyiban tér el az unióstól, hogy
a hagyományos műanyag hordtasakokat betiltja, egyedül a lebomló műanyagzacskókat engedi
ebben a kategóriában továbbra is
forgalomba hozni. Ez annyiban jó,
hogy nem tiltja be és rossz, hogy
pillanatnyilag alig hozzáférhető a
bioműanyag, és lassan négyszeres az ára a normál műanyagénak.
Most mindenki észbe kapott, hogy
ezt kellene használni és nincs akkora gyártókapacitás, hiszen a termelési rendszereket ehhez hozzá
kell igazítani. Más az, hogy kísérletezünk egy Brazíliában előállított, kukoricaalapú műanyag alapanyaggal és akkor ez valamennyire
elég. De ha az egész világ egyszerre vagy rövid időn belül át akar állni erre, vagy elég, ha csak Európa,
akkor sincs meg az ehhez szükséges háttér, infrastruktúra.

MM • Egy biológiailag lebomló
műanyag hordtasak előállítása
mennyivel költségesebb és kik fogják megfizetni ezt a pluszköltséget?
- A műanyag hordtasakok között a
legnagyobb részt képviselő kön�nyű kategóriás hamarosan már
csak a biológiailag lebomló anyagú
változatból kerülhet forgalomba,
és ezek ára igencsak magas lesz.
Mert egyrészről ennek az előállítási költsége sokkal magasabb, de
ráadásul még termékdíjat is kivetett rá a jogalkotó. Arra a biológiailag lebomlóra, ami jelenleg még
mentesül a termékdíj fizetése alól.
A tervek szerint 2021. július elsejétől kapna egy 500 Ft/kg-os ter67
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mékdíjat. Hogyha azt nézzük, hogy
a többszörös alapanyagárból gyártott zacskó anyaga sűrűbb, a tömege azonos falvastagság mellett nehezebb, akkor ezt még jobban meg
lehet majd érezni az árán.
A kereskedők is át fogják számolni, hogy hogyan tovább, mert a
mostani egy forint pár filléres (nem
lebomló) nagyon könnyű műanyagzacskóra, melyre jelen pillanatban
57 Ft/kg-os termékdíjat kell fizetni,
július elsejétől 1900 Ft/kg lesz kiszabva. Én azt mondom, hogy a dolognak ezt a részét tudomásul kell
venni, mert a jogalkotó a jog eszközeivel kívánja elérni a környezetvédelmi céljait. A jog eszköze pedig
ebben az, hogy termékdíjat határoz
meg. Azzal, hogy ezt elég drasztikusan teszi, csak annyit tehetünk,
hogy szívjuk a fogunkat, amikor
vásárlóként majd meglátjuk, hogy
ennek esetleg egyedi ára lesz.
Ez több üzletláncban azonban
már ma is így van, hogy a biológiailag lebomló zacskóért fizetni
kell. Mintha a villám csapná meg
a kezemet, amikor érte nyúlok. De
ilyenkor legalább elgondolkozik az
ember, hogy nem lenne-e praktikusabb és olcsóbb beszerezni és
magánál tartani az újrahasznosítható zsákokat, vagy esetleg nem
tenni bele zacskóba egy darab
répát. Itt majd a fogyasztóknak is
környezettudatosabbá kell válniuk.

MM • Milyen terhet ró ez az intézkedés a csomagolóanyag-gyártókra?
- Én annak örülök, hogy megmaradt ez a termékkategória és nem
lett kategorikusan betiltva. Persze a gyártóknak ez így is kiesést
fog okozni. Problémát fog jelenteni, hogy be tudnak-e szerezni
biológiailag lebomló anyagot. Jó
lett volna, ha ez a rendelet ki lett
volna már hirdetve tavaly nyáron
vagy legkésőbb év végén, vagy még
jobb lett volna, ha nem térne el az
uniós irányelvtől. Mert ha tavaly
meglett volna ez a rendelet, ami
feketén-fehéren kimondja, hogy
mit lehet és mit nem, akkor egy
évük lett volna a gyártóknak tenni
valamit, de ugye mindig elhúzódott
a dolog.
MM • Mi a helyzet a műanyagpoharakkal, azoknak is menniük kell?
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- Ebben is eltérés van a magyar
tervezett jogszabály és az uniós
SUP (single-use plastic) irányelv
között. Az uniós irányelv kimondja, hogy a polisztirolhab poharakat
(hőtartó poharakat) betiltja. Ennek
az intézkedésnek nem volt akkora
visszhangja, úgy tudom, megvan a
kiváltására a megoldás. Az egyéb,
egyszer használatos műanyagpoharakra pedig mennyiségi korlátozást ír elő, mégpedig úgy, hogy
2022-re meg kell állapítani az éves
műanyagpohár-fogyasztást, majd
2026 év végére egy markáns csökkenést kell elérni.
Ehhez képest Magyarország
ennél szigorúbban kíván fellépni
ezzel a problémával szemben, és
kategorikus tiltást kíván bevezetni,
melynek értelmében 2021. július
1-től nem szabad forgalomba hozni semmilyen egyszer használatos műanyagpoharat. A probléma
azonban itt is megbújik a részletekben. Az egyszer használatos
műanyag termékek definíciója úgy
szól, hogy „a részben vagy egészben műanyagból készült termék”

- ez pedig könnyen azt jelentheti,
hogy a papírpoharak - amik amúgy
a műanyag poharak kiváltásául
szolgálnának - sem maradhatnak
a piacon, amennyiben műanyag
bevonatot tartalmaznak. Márpedig
a papírpohár, hogy ne folyjon ki belőle azonnal vagy viszonylag rövid
időn belül a folyadék, műanyaggal
van belülről kezelve, és jelen pillanatban kormányrendelet hiányában azt kell feltételezzük, hogy így
a papírpoharak sem lehetnek forgalomba hozhatók július elsejétől.
Kezdeményeztük ennek a rendeletnek a módosítását, hivatalosan
azt a választ kaptuk, hogy az egyszer használatos műanyagnak a
definícióját az EU állapította meg.
Így most nem tudjuk merre lépjünk
tovább, mert a csomagolószer-kereskedőknek készleteik vannak,
gyártanak vagy gyártanának, és
nem tudják, hogy július elsejével
mi lesz, én pedig még jó tanácsot
sem tudok adni.

MM • Attól minden rendbe jön, ha
kivonjuk ezeket a termékeket vagy
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esetleg a vásárlók oldaláról is
szükség van a változásra?
- Naponta halljuk, hogyha a kereskedők, a gyártók kivonják a
műanyag csomagolást, vagy legalábbis erősen redukálják, akkor
nagy lépést teszünk a környezetvédelemért. De azért ne felejtsük el,
hogy a tengerparton vagy utcán eldobott műanyagpalack nem magától ugrik oda, az egyén felelőssége
mindenképp felmerül.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy
még mindig a műanyag a leghatékonyabb csomagolási eljárás.
A műanyagok óriási előnye, hogy
viszonylag egyszerű technikával,
nagy sorozatban, hatékonyan, olcsón előállítható és testreszabható csomagolást lehet létrehozni.
Mert mi másba is tudnánk például
csomagolni az olajos magvakból
készült müzliszeletet? Nincs más
megoldás! Egyszerűen vannak
termékek, amiknek nincsen alternatív csomagolási módjuk, mint
hogy a csomagolásuk műanyagot
tartalmazzon. A műanyagok javára
írható, hogy nagyon sokféle változata van, ezek egymással társíthatók és a termék követelményeihez
hozzáilleszthetők. Megvan a lehetőség, hogy egy egyszerűbb csomagolást csináljak a müzliszeletre,
ha azt gondolom, hogy el tudom
adni egy héten belül, de hogyha
nekem az az elvárásom, hogy egy
müzliszelet három hónapig frissen
tartson, akkor nekem ehhez kell
igazítanom a csomagolást és ebben tényleg kiváló a műanyag vagy
a műanyag-társítás.

MM • A szelektív hulladékgyűjtés és
újrafelhasználás megoldás lehet a
műanyag problémájára?
- Az új szemlélet az alapanyagonkénti hasznosítást helyezi előtérbe a körforgás miatt, hogy újból
anyagot csináljon belőle. De hozzáteszem, hogy azt az anyagot, ami
ugyan önmagában nagyon jól hasznosítható, ha szennyezett, csak
energetikailag, ipari körülmények
között égetve lehet hasznosítani.
Alapanyagként így már nem hasznosítható, de energiatermelésre
még alkalmas.
Egyrészről a fogyasztói tudatosságot és a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tudatot kellene

nagy erővel formálni és annak kellene a csapból is folynia, másrészt
pedig meg kellene oldani itthon és
határon kívül is a hulladékgyűjtési
és köztisztasági feladatokat. Problémát jelent, hogyha a szomszéd
ország ártérben van a hulladéklerakójuk és áradáskor ezt kimossa
a víz és elhozza Magyarországra.
Ez ugye nyilvánvaló, látható, hiszen a műanyag úszik a vízen és
ideérkezik Magyarországra, amiből egyértelműen a szomszéd országok hulladékgazdálkodásának
hiányosságai köszönnek vissza.
Ugyanez a helyzet az óceánokkal is,
Délkelet-Ázsiában például az óceánpart a hulladék lerakóhely, ahol
az apály-dagály magával viszi a felszínen maradó hulladékokat, majd
az áramlatok összegyűjtik azokat
és beviszik az óceánba.
Arról van szó, hogy Európa ugyan
kifejezte a környezettudatosságát
a szigorú, műanyagot korlátozó
szabályaival, de valójában nem nálunk van a gond, hanem azokon a
vidékeken, ahol egyáltalán nincs
megoldva a hulladékszállítás és
feldolgozás. Én inkább nekik adnék erre fordítandó segélyt, vagy
technológiát, hogy megoldják ezt a
problémát. Európa műanyagipara
körülbelül a világ műanyag termelésének 15%-át teszi ki, de mivel
Délkelet-Ázsiában él a világ népességének fele, azért ott probléma
igazán a műanyagszennyezés.

MM • Mekkora a csomagolóanyagok
környezetterhelése?
- Az én állandóan hangoztatott álláspontom, ami különösen az élelmiszerekre érvényes, hogy egy
termék előállításának a környezetterhelése sokszorosa a védelméül
szolgáló csomagolás előállításáénak. Tehát ha a müzliszelet példájánál maradva belegondolunk, hogy
ezt a terméket egy nem egészen
egy grammos csomagolás megvédi
és hogy egy szelet müzli előállításának mennyi a környezetterhelése
egészen onnan, hogy fel kell szántani a területet, amibe a magokat
vetik, akkor ez könnyen belátható.
Egy csomagolt kenyér esetében a
környezetterhelés körülbelül 95
százalékáért maga a kenyér a felelős és körülbelül 5 százaléka a
csomagolással és a hulladék hasz-

nosítással hozható összefüggésbe.
Ha otthon egy kilogramm kenyérből csak egy szeletet dobunk ki, az
nagyjából adekvát a csomagolóanyag környezetterhelésével, ami
egyébként a kenyér védelmére,
frissen tartására szolgált.
A fenntartható csomagolásnak három fontos szempontja van.
A legmagasabb szintű termékvédelem, emellett az ökológiai lábnyom minimálisra csökkentése,
a harmadik pedig, hogy lehetővé
kell tenni az anyagok maximális
körforgásának fenntartását. A fejlesztések abba az irányba mennek,
hogy homogén anyagból, nagy záróképességgel tudjuk előállítani a
csomagolóanyagot. Ha pedig egy
homogén műanyag esetében nem
marad nagy szennyeződés a csomagolásban, akkor megoldottunk
egy problémát, hiszen a termék újrahasznosítható.
Most igazán rákényszerült a
csomagolóipar, hogy változtasson.
Az eddigi kísérletek most élesben
mennek és szépen lassan az innovatív, új csomagolóanyagok piacra
kell, hogy kerüljenek. ■

Ennyi idő keLl…
Ha nem hasznosítjuk újra,
csak kidobjuk, akkor a
papírtáska egy hónap, a
karton pedig 2 hónap alatt
bomlik le a természetben.
Becslések szerint a tejes
doboznak azonban már 5
évre, a műanyag pohárnak 60
évre, a műanyag palacknak
450 évre, a műanyag
szatyroknak akár 2001000 évre, míg a műanyag
doboznak, az üvegnek és
a hungarocellnek cirka
egymillió évre van szüksége a
teljes lebomláshoz.
A mikroorganizmusok
gyakorlatilag képtelenek
lebontani a környezetbe
kerülő műanyagokat, nem
tudják azokat átalakítani,
hasznosítani. A műanyag
igen ellenálló a kémiai
folyamatokkal szemben is,
lebomlását a nap ultraibolya
sugarai segítik.
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Cégtörténet

A gyártó anyacégünk, az Úsovsko
Food as. 1991-ben elsőként kezdte meg a müzliszeletek gyártását
Csehországban. Mivel a cég mezőgazdasággal is foglalkozik, a gyártáshoz szükséges alapanyagok
jelentős részét (gabonatermékek,
gyümölcsök) saját földjeiken termeszti. Így a gyártási folyamatok
nemcsak a legszigorúbb követelményeknek felelnek meg, hanem
az alapanyag termesztését is maximálisan tudják ellenőrizni.
A gyártónk rendelkezik
ISO
9001:2000, valamint a HACCP és
BRC tanúsítványokkal, amelyek igazolják, hogy a termékeink gyártása
a legújabb és legszigorúbb higiéniai szabványoknak és előírásoknak
megfelelően történik.
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Márkatörténet

A „Fit“ márkanevet 1995-ben jegyezték be, és a márkanévre az ihletet Harvey Diamond „Fit for life”
című műve adta.
Fit márkanevet viselő termékeinket folyamatosan igyekszünk fogyasztóink ízvilágához
és igényeihez igazítani, és a
legmodernebb technológiát alkalmazva előállítani azokat. Kínálatunkban megtalálhatóak bio,

gluténmentes,
laktózmentes,
hozzáadott cukormentes, vegán,
valamint magas gyümölcstartalmú (akár 40%-80%) termékek
is. A felnőttek igényei mellett
a gyerekekre is gondolva olyan
egészséges terméket is kínálunk,
melyek nem tartalmaznak hozzáadott színezékeket, ugyanakkor
gyümölcsökben gazdag élelmirost-források.

Úsovsko Hungary Kft.
Az ízletes gyümölcsök, az értékes gabonák és a magas rosttartalom
teszi
termékeinket
egészséges alternatívákká, ha a
reggeliről, a köztes étkezésről,
vagy csak egy kis nassolásról van
szó. Fit = egészséges és finom.

Kereskedelmi
és marketing fókusz

A csehországi piaci sikerek után,
ahol a Fit termékek a müzliszegmens legismertebb márkaneve
lett, 2005-ben Szlovákiában is elkezdődött a Fit termékek forgalmazása. Ezután pedig 2011-ben
megalakult a magyar leányvállalata a cégnek, az Úsovsko Hungary
Kft. Piacra lépésünk óta követjük a
modern táplálkozási trendeket, és
folyamatosan próbálunk új és főleg
egészséges termékeket kínálni a
vásárlók számára.
Széles és választékos termékkínálatunknak köszönhetően pár év
alatt cégünk jelentős piaci szereplőjévé vált a cereálszegmensnek.
A müzliszeletek mellett az évek
során olyan termékek gyártásába
kezdtünk bele, amelyek meghatározó szereplői lettek a reggeliző kategóriának. Itt szeretném
kiemelni, hogy a magyarországi
piacra 2015-ben mi vezettük be az
egyadagos Zabkása termékeket,
ezzel kialakítva egy új szegmenst
a cereál termékek között, amelyek azóta töretlen sikerrel vannak
jelen a piacon, bár azóta sok piaci
szereplő megjelent hasonló termékekkel.
Azt tapasztaljuk, hogy az egyadagos termékek iránti igény egyre
növekszik. A fogyasztók nagy többsége szeretné a reggelijét vagy
akár más étkezését megoldani
minél egyszerűbben, gyorsabban,
ízletesen és persze egészségesen.
Azt gondolom, hogy a Fit termékek
ezeknek az elvárásoknak minden
szempontból megfelelnek.
A termékfejlesztések során elsődleges célunk, hogy „egészségeset és finomat“ tudjunk kínálni
a vásárlóknak. Ennek megfelelően
innovációink legfontosabb szempontja az egészségtudatosság,
a természetesség és a kényelem.
Fit termékeinkkel próbálunk egyedit alkotni, úgy ízvilágban, mint
kiszerelésben és csomagolásva-

Vida Róbert
ügyvezető

riációkban. Törekszünk arra, hogy
olyan termékinnovácókkal jelenjünk meg az áruházakban, amelyek
kitöltik a vevők mindennapi étkezési szokásait.
A szeletes termékeink is sikeresek a vásárlók körében. Itt meg
kell említenem a Fit SMOOTHIE
termékcsaládot, amely 80% gyümölcs-zöldségkeveréket
tartalmaz, gluténmentes, és hozzáadott
cukrot sem tartalmaz. Továbbá
a Fit Fruit, Fit BIO, Fit Puffasztott
Tönkölybúza- és Rizs szeleteink is
sokak kedvence.
Cégünk mindig nyitott az újdonságokra, új ötletekre, sőt folyamatosan keressük a piaci réseket,
lehetőségeket újat, egyedit alkotni.
Úgy gondoljuk, a vásárlók szeretik
az újdonságot, a változatosságot
és pozitívan fogadják, ha egy kedvenc márkája (jelen helyezetben
a Fit) új ízekkel vagy akár egy teljesen új termékkel jelenik meg a piacon.
Múlt év óta több új termékkel jelentünk meg. A tavalyi évben a Fit
termékcsaládunk egy „forradalmi
innovációs“ újdonsággal bővült.
A Fit Gabona Shake termékeinkkel egy teljesen új termékkört kínálunk a vásárlóknak. Egyedisége,
egyszerű elkészítése és felhaszná-

lási formája egy új étkezési formát
mutat, amely a nap bármely szakaszában fogyasztható, megiható. A
palackos shake termékeinket hideg vízzel, a tasakos termékeinket
hideg vagy meleg tejjel kell összekeverni, felrázni és azonnal lehet
fogyasztani. Prémium minőségű
őrölt állapotú gabonapelyhekre,
puffasztmányokra épülnek, hozzáadott cukorként fruktózt vagy nyírfacukrot használunk és a termékek
élelmi rostban gazdagok.
A többféle ízválasztékban megtalálható cukormentes, laktózmentes, proteines, kollagénes és
vegán változat is. A gabonagranulátumok a szervezet számára
magas minőségű tápanyagot, ezen
keresztül erőnlétet, ellenálló képességet biztosítanak, elősegítik
az izomzat erősítését, és jótékony
hatásúak az idegrendszerre.
Továbbá a napokban kerül a polcokra a legújabb termékinnovációnk, amely kása szortimentünk
egy újabb, még egészségtudatosabb generációja.
A fejlesztéseink során főleg a két
alapelvünk irányít, hogy a termékeink „egészségesek és finomak”
legyenek. Azt gondoljuk, hogy az
új Fit élőflórás „PROBIO“ zab- és
rizskása termékeink esetében is
ez nagyon jól sikerült. A termékek
összetételében csak magas minőségű alapanyagokat használunk,
és az ízek között megtalálható
GLUTÉNMENTES, LAKTÓZMENTES és VEGÁN változat is. Bízunk
benne, hogy sokak kedvence lesz.
Nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy cégünk a „Fit márka“ teljes arculatváltása mellett
döntött. Ebben az évben a Fit márkanév megújul. Nemcsak a termék logója „modernizálódik”, de
a termék csomagolása is teljesen
átalakul. Frissebb, trendibb, letisztultabb lesz az új design. Fokozatosan az összes Fit termék
átalakul, de csak a design változik,
a hagyományos, megszokott ízek
nem. Persze tervben vannak új
ízvariációk is a meglévő Reggeliző
szortimentünkben.
Meg vagyunk győződve arról,
hogy erre a változásra már szükség volt, és a termékek új arculata
pozitív hatással lesz a régi és új vásárlóinkra. ■
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Varga Pincészet

Cégtörténet

A Varga Pincészet története 1993ban kezdődött, amikor a családunk
Badacsonyörsön megvásárolta egy
állami gazdaság 5,6 hektáros ipari területen fekvő csődbe ment
pincészetét. A pincészettel elavult
épületeket és korszerűtlen technikát, de egy csodálatos panorámával rendelkező, a Balaton mellett
fekvő ingatlant vásároltunk.
Már az első évben megdupláztuk a pincészet teljesítményét,
több mint 800 ezer palackot értékesítettünk. 2017-ben pedig a közel 15 millió belföldön értékesített
palackos borral messze mi lettünk
a piacvezetők. Mindezt úgy, hogy

mérföldkövek
1993 Alapítás
2002 Ház Bora termékcsalád
indítása

2006 Aranymetszés prémium
termékcsalád indítása

2013 Varga palack betétdíj
rendszer indítása

2015 Feldebrői pincészet
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termékeink a közepes árszegmens
felső szintjébe, illetve a prémium
kategóriába tartoznak.
Fontos innovációnk volt a kannás bor felszámolásában a 1,5 literes betétdíjas csavarzáras palack
bevezetése, amely az első csavarzáras palack volt Magyarországon.
Környezetünk védelméért is igyekszünk sokat tenni, a saját betétdíjas palack bevezetéséért 2016ban Greennovációs díjat nyertünk.
2018-ban befejeződött a feldebrői
birtokunk zöldmezős beruházása,
amely a borvidék legnagyobb pincészete.
Jelenleg a pincészetünket Varga
Péter alapító tulajdonos mellett fia,
Varga Máté Péter vezeti.

Márkatörténet

A pincészet indulásakor az alsó-közép szegmensbe törtünk
be jó ár-érték arányú borainkkal.
A folyamatos technológiai fejlesztéseknek és a bővülő professzionális
szakmai csapatnak köszönhetően
a Varga bázis borok mára már a
felső-közép kategóriában foglalnak helyet. 2002-ben indult el a
Ház Bora 1,5 literes betétdíjas termékcsaládunk, amely elsősorban
a gasztronómiának készült. Egyedülálló módon már ekkor csavarzáras zárási technikát használtunk.
2006-os évjárattal indult el a legma-

gasabb minőséget képviselő Aranymetszés borcsaládunk, amelynek
tagjai rendszeresen jól szerepelnek
nemzetközi borversenyeken.

Kereskedelmi
és marketing fókusz

Jelenleg is bázis boraink teszik
ki termékpalettánk nagyobb részét, ennek oka, hogy fogyasztóink
megszokták, tőlünk jó minőséget
kapnak elérhető áron. Ezen nem
is szeretnénk változtatni, a magyar
piacon ebben a szegmensben piacvezetők vagyunk.
Emellett Aranymetszés borcsaládunkkal megjelentünk a prémium kategóriában is. Itt is széles
spektrumot fedünk le, a friss, gyümölcsös fehér és rozé száraz borok,
és az igazi különlegességeknek
számító késői szüretelésű édes tételek is megtalálhatók a palettán.
A vásárlói visszajelzések alapján
két édes borunk a favorit, a töppedt
szőlőből készült természetes édes
Töpszli vörösborunk, illetve az évek
óta többszörös díjnyertes Royal késői szüretelésű édes fehérbor.
Egy borfogyasztási szokásokat
elemző kutatás szerint a fogyasztás június és augusztus hónap
között a legalacsonyabb. A szezonalitás ezen trendje hasznos információként szolgál a termékfejlesztésnek, hiszen a nyári hónapokra

Varga Pincészet
célszerű olyan termékek kihozatala, ami könnyű, friss, vagy akár
koktélalapnak is megfelelő lehet
a fogyasztás élénkítése céljából. A
borból készült gyümölcsös fröc�csök, vagy az egyre népszerűbb
pezsgő alapú koktélok jó alternatívái lehetnek a fiatalok által kedvelt
édes, kevert, szénsavas alkoholos
italoknak. Érdemes közelebb hozni
a borokhoz a fiatalabb korosztályt
is, és megmutatni, hogy minőségi alapanyagokkal, alacsonyabb
cukortartalommal is lehet finom,
könnyed boralapú nyári italokat
készíteni.
A borfogyasztás jótékony hatásai
mellett fontosnak tartjuk a rendszeres testmozgás pozitívumaira is
felhívni a figyelmet. Szívügyünk a
sport, ezért elkötelezett támogatói
vagyunk a környéken megrendezett futóversenyeknek. Ezek közül
elsősorban a közel 15 ezer indulóval büszkélkedő Ultrabalatont
emelném ki, ahol a Varga Pincészet csapata is évek óta megméretteti magát. Emellett rendszeresen
szervez nálunk véradó napokat a
Magyar Vöröskereszt, a kollégáink
30%-a rendszeres véradó.
Pincészetünk legnagyobb erőssége évek óta a technológia. Minden évben első helyen szerepel
üzleti stratégiánkban a fejlesztés,
az újítás, a borkészítési folyamatok tökéletesítése, automatizálása. Abban hiszünk, amiben a világ
nagy borkészítői is Amerikától
Új-Zélandig, a technológia adja
meg a lehetőséget arra, hogy tovább emeljük boraink minőségét.
Ezzel a stratégiával szeretnénk
meghatározóvá válni a prémium
borok piacán is.

Kommunikáció

A 2021-es év sok újdonságot hoz
pincészetünk életébe. Legfontosabb célunk idén, hogy közelebb
vigyük fogyasztóinkhoz a pincészet mindennapjait, betekintést
nyújtsunk munkafolyamatainkba.
Szeretnénk megmutatni, országos
szinten milyen kiemelkedően magas technológiákat alkalmazunk
a borkészítés során, mit teszünk
a fenntarthatóság érdekében, és
úgy egyáltalán, milyen csodálatos
vidéken dolgozunk nap mint nap.
Mindezt tavasszal még elsősor-

Varga Péter alapító tulajdonos, ügyvezető
Varga Máté társtulajdonos, kereskedelmi vezető
ban virtuálisan, edukatív tartalmak
megosztásával tesszük majd. A
nyár folyamán viszont - amennyiben a vírushelyzet engedi - megnyitjuk badacsonyörsi birtokunkat
a látogatók előtt, nem csak borkóstolásra, hanem tematikus szabadtéri programokra is.
A 2020-ban megrendezett nagy
nemzetközi borversenyeken pincészetünk 35 aranyérmet, közte
két nagyaranyat, és ezen felül 15
ezüstérmet nyert. A siker mértékét
legjobban azzal érzékeltethetjük,
hogy ugyanezeken a borversenyeken az utánunk legjobban szereplő
két magyar pincészet összesen 8-8
aranyérmet nyert.

Fenntarthatóság

Két alappilléren nyugszik, az egyik
a környezettudatos szőlőművelés.
Részt veszünk az Agrár Környezetgazdálkodási Programban. Az
EU egy olyan közös agrárpolitikai modellt alakított ki, amelynek
célja, hogy fenntartható módon
a környezetet, a gazdaságot és a
társadalmat egyszerre szolgálja.
A másik pillér a környezetbarát
csomagolástechnika. A betétdíjas termékek esetében egyáltalán
nem keletkezik hulladék. Az éves
forgalmunk 95%-a a visszaváltható
0,75 literes Varga és az 1,5 literes
Ház Bora palackban kerül forga-

lomba. A szőlőművelés során csak
a program által szigorúan szabályozott növényvédő szereket használunk. Talajtakaró növényeket vetünk a sorok között, ezzel erősítve
a biodiverzitást és csökkentjük a
talajeróziót.
A betétdíjas palackoknak köszönhetően az üvegpalackok és
a rajtuk lévő csomagolóanyagok
(csavarzár, címke) visszakerülnek
a pincészetbe. A tisztítás során a
papíralapú címkét és a fém csavarzárat szelektív hulladékként újrahasznosítjuk, a palackot mossuk,
sterilizáljuk, majd újratöltjük.
A palackok gyűjtőcsomagolása
egy 12, illetve 8 férőhelyes műanyag
rekesz, ami szintén betétdíjas.
A betétdíjas rendszerünkkel 2016ban Greennovációs díjat nyertünk.
Keressük a lehetőséget, hogy betétdíjas rendszerünkbe integráljuk
a prémium termékeinket is, illetve
vizsgáljuk, hogy milyen más, akár
eldobható csomagolást tudnánk
alkalmazni, amely előállításának
kisebb az ökológiai lábnyoma, mint
az üveg palacké. Fogyasztóink elkötelezettek kedvenc boraik mellett a környezetvédelemért is. Ezt
bizonyítja, hogy közel 90%-os a
betétdíjas palack visszagyűjtésünk.
Emellett hosszútávon tervezzük a
cég energiaellátásának alternatív
megoldásait is. ■
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Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet

Cégtörténet

A Vylyan Szőlőbirtokot és Pincészetet Debreczeni Pál alapította 1992ben. 2004-ben történt tragikus
halála után felesége, Debreczeni
Mónika vette át a pincészet irányítását.
A név Villány középkori elnevezéséből ered, utalva a borvidékhez
való szoros kötődésre. A hagyományos értékeket és eleganciát sugárzó Vylyan logót Bernard Penalba
francia grafikus alkotta meg.
A pincészet már első borával, az
1994-es Kékoportóval felhívta magára a figyelmet, amikor komoly
nemzetközi sikert aratva aranyérmes lett az egyik legfontosabb
francia borversenyen. A nagyközönség 1997-ben találkozhatott
először a Vylyan borokkal a piacon.
A 2000-es évek elején új dűlőket
telepítettek, hektáronként közel
7000 tőkesűrűséggel. Jelenleg 13
szőlőfajtát termesztenek, melyek
közül a legnagyobb területet a Cabernet Franc foglalja el.
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A pincészet 5 dűlőjében évente
8-900 tonna szőlőt szüretelnek, mely
5-6000 hektoliter bor készítésére
elegendő. Mindez 700.000 palack
bor formájában kerül a fogyasztók
asztalára. A népszerű Vylyan Terasz
2017-ben bővült melegkonyhával,
így a borkóstolók mellett borhoz
hangolt ételekkel is várja vendégeit.

Márkatörténet

A pincészet első borának palackozása óta több mint 25 év telt el, ez
alatt a Vylyan márka ismertté és
közkedveltté vált: a pincészet az
első tíz hazai bormárka egyike, a
Vylyan borokat előkelő helyen említik a borkedvelők.
A Vylyan márkanév a 2000-es
évek eleje óta szorosan összefonódik a művészetekkel, mára pedig természetes módon tartozik a
márkához a művészeten keresztüli
kommunikáció. Szép példa erre a

pincészet által évente meghirdetett
Bogyólé borcímkepályázat, vagy az
Ördögkatlan Fesztivál.
A különböző művészeti ágak
komoly szerephez jutnak a Vylyan
borok címkéin is: míg a Classicus
borcsalád címkéi a kisharsányi tájhoz kapcsolódó legenda, az Ördögszántotta hegy meséjének alakjait
idézik meg, a Prémium kategória
borainak 2019-ben teljesen megújult címkéi hét neves, kortárs író
műveihez kapcsolódnak.

Kereskedelmi
és marketing fókusz

A Vylyan Pincészet borai három, jól
elkülönülő termékcsoportba sorolhatók.
A Classicus sorozat mindegyik
tagja gyümölcsös, könnyed, jól érthető, rövidebb érlelésű bor.
A Prémium borcsalád tételei
kishordóban érlelt, koncentrált,

Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet
elegáns borok: ezek adják a Vylyan
választékának gerincét. A Prémium borok rendszeresen jól szerepelnek a hazai és nemzetközi versenyeken.
A termékpiramis csúcsán a
Válogatás borok találhatók, amelyek a dűlők legszebb terméséből
készültek kiválogatott hordók házasításából, kizárólag a legjobb évjáratokban!
A jól csengő márkának, illetve
a folyamatosan megbízható minőségnek köszönhetően a Vylyan borok jól teljesítenek a piacon, mind
a kiskereskedelmi, mind a HoReCa
szektorban. Ez alól a 2020-as év
annyiban volt kivétel, hogy a járvány hatására – más borászatokhoz hasonlóan – a Vylyannál is vis�szaesett a vendéglátós értékesítés
és az export, ugyanakkor erősödött
a kiskereskedelmi és különösen az
online értékesítés.
Az eladások alapján az a tapasztalat, hogy az egy palackra
jutó költés emelkedett, miközben
az ár-érték arány egyre fontosabb
a fogyasztóknak. A márkahűség
és az árérzékenység tehát kéz a
kézben jár, így a márkaépítés és
a jól kialakított árképzés egyaránt
lényeges szerepet játszik az értékesítésben. Éppen ezért a pincészet 2020-ban teljesen megújította
saját webshopját és törzsvásárlói
programját. Emellett a jövőben a
borkereskedelemmel foglalkozó
webshopokban is még nagyobb
jelenlétre törekszik, hogy hangsúlyosabbá tegye a márkát ezen a
kereskedelmi csatornán is.
A Vylyan kapcsolata a kiskereskedelmi láncokkal továbbra is
stabil, ami azért különösen fontos,
mert 100-ból 35-45 vásárlás a hipermarketekben történik. Itt erős
kínálattal szerepel a pincészet,
melyből a Classicus sorozat fehér,
rozé és vörösborai a legkeresettebbek.
A pincészet marketingtevékenységének fókuszába egy átfogó
alapkutatást követően a fiatalabb
(18-39 éves) korosztály került: ők
azok, akik egyre nagyobb arányban
hajlandók több és jobb minőségű
bort fogyasztani, akiknél viszonylag könnyen kialakulhat a kötődés
egy márkához, ugyanakkor nyitottak is az újdonságokra.

Debreczeni Mónika

Birtokigazgató

Ezt a célcsoportot a Vylyan több
módon is igyekszik megszólítani: a
Classicus borcsalád játékos és fiatalos arculatával, az évenként új
– fiatal művészek által tervezett –
címkével piacra kerülő újborral, a
Bogyólével, illetve a közeljövőben
megjelenő új típusú, a bortrendekbe illeszkedő innovatív termékekkel is, melyek közül az első az idén
tavasszal piacra kerülő, hordós érlelésű prémium rozé lesz.
A Vylyan a marketing mellett
nagy figyelmet fordít a fogyasztók
ismereteinek bővítésére is. Honlapjukon a pincészet mindennapjait, a szőlőtermesztés és a borkészítés fogásait bemutató blogot
működtetnek. Az itt található szöveges és videós posztok könnyen
érthető formában mutatják be a
borok világát és látják el hasznos
boros tudással a téma iránt érdeklődőket.

Fenntarthatóság

A Vylyan egy környezetkímélő
gazdálkodási forma, az integrált
növényvédelmi mód mellett tette
le a voksát. Ez a módszer a természettel igen szoros szimbiózist
feltételez, és a védekezésben is a
természetes módszereket részesíti előnyben a szőlőművelés során. A zöld szemléletet a birtokon
kihelyezett madárodúk és a szőlősorok között zöldellő növénytakaró
is hűen tükrözi. A művelt területen
állandó lakók a rovarok és a madarak, az ültetvények pedig még

szorosabban kapcsolódnak a természethez.
Napjaink szőlőművelése egyre
inkább az organikus irány felé fordul. Ez a kártevők irtása helyett a
növények természetes védekezőképességének támogatására helyezi a hangsúlyt.
A Vylyan úgy tekint az organikus
gazdálkodásra, mint a jövő szőlőművelési módszerére, mely idővel felválthatja a jelenleg alkalmazott integrált gazdálkodási módot.
Ezt indulásképpen egy újonnan
telepített 10 hektáros ültetvényen
kívánják bevezetni.
A természetközeli gazdálkodás
a környezet megóvása mellett a
fenntarthatóságot is szolgálja, hiszen a termőterületet nem meríti ki
és nem terheli idegen anyagokkal.
A pincészet csapata a kezdetektől fogva a lehetséges legjobb
borok készítését tűzte ki célul, és
vallják, hogy mindaz a törődés
és szeretet, amit „beletesznek” a
szőlőbe, annak környezetébe és a
borkészítésbe, érezhető lesz a fogyasztók számára is, amikor majd
belekortyolnak a borba. ■

elérHetőségek
Vylyan Szőlőbirtok és Pincészet
7800 Kisharsány,
Fekete-hegy 092. hrsz
Telefon:+36 72 579 701
e-mail: vylyan@vylyan.hu
web: https://www.vylyan.hu/
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hulLadékcsökkentés

MERT KOMPOSZTÁLNI JÓ!
Komposztálni két dolog miatt is hasznos. Egyrészt mert csökken a szemetesbe kerülő szerves konyhai hulladék, másrészt mert ebből egy új és hasznos anyag keletkezik, amivel a biológiai körforgást segítjük. A növényeink pedig meghálálják a tápanyagdús komposztot, mert
nincs is ennél alkalmasabb anyag a talaj termékenységének javítására.

Viszont komposztálni nem is olyan
egyszerű, főleg, ha nincs hozzá kertünk. Erre a problémakörre keresett és talált megoldást, ráadásul
játékos, edukatív módon a Compocity csapata, akik együtt valósították
meg Pancsa Emese fiatal formatervező diplomamunkáját és fejlesztették szolgáltatási rendszerré.
MM • Honnan jött a Compocity ötlete?
PE • Az egész projekt inspirációja
az én akkor 5 éves kisöcsém volt.
Éppen a formatervező mesterképzésemet kezdtem el, ahol egy
fenntarthatósággal
kapcsolatos
projektet kellett megvalósítani,
amikor hazalátogattam a nevelőszüleimhez. A kisöcsém vitte volna
ki a komposztálóra a mindenféle
élelmiszer-hulladékot, viszont a
nevelőanyukám azt mondta neki,
hogy kész, befejezték, nem csinálják tovább. Berohadt a komposzt,
mert hiányzott a megfelelő tudás,
így nem volt sikerélmény. Én akkor
nagyon elgondolkoztam, hogy egy
fenntarthatósági projekt keretében
hogyan tudna úgy összeérni a dolog, hogy ne csak és kizárólag arra
figyeljünk oda formatervezőként,
hogy az anyagválasztásainkban tudatosak legyünk, hanem hogy létre
tudjunk hozni egy olyan dolgot, ami
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önmagában is elő tud állítani valamit, ami hozzájárul a fenntarthatósághoz. A komposztot. Igen ám, de
mi van akkor, ha valaki ezt úgy képzeli el, olyan körülmények között
szeretné megoldani, hogy nincsen
kertje, de még egy kis erkélye sem.
Én ugyanis utána hazajöttem a kis
lakásomba, ahol nincs semmiféle
ilyen kapcsolat. Először hazaköltöztettem egy csomó gilisztát és
elkezdtem kísérletezni. Ez a kísérletezés többek között hozzásegített
ahhoz, hogy egy ösztöndíjjal kijuthattam egy évre Hollandiába, és
ez alatt az idő alatt, a mesterképzésem végére állt össze az a koncepció, ami ma a Compocity – egy
olyan okos, komposztáló ökorobot,
ami játékosan segít hozzá minket,
hogy a komposztálás a napi rutinunk részévé váljon, így egy teljesen más módon tudunk hozzányúlni a fenntarthatósághoz.
MM • Hogyan működik ez a rendszer?
Gondolom már nem gilisztával…
PE • A gilisztákat már szabadon
engedtem. Ha a gilisztás komposztálásról beszélünk, akkor a beltéri
körülmények nem a legideálisabbak, hiszen biztosítani kell nekik
egy élő közeget, haza kell hozni
egy csomó földet és rengeteg törő-

dést igényel. Minden komposztálási megoldás nagyon szuper és én
nagyon örülök minden kezdeményezésnek, de az én válaszom azt
vette célba, hogy ezt minél egyszerűbben és minél kihasználhatóbban tegyük.
Emiatt kerestem egy olyan megoldást, amiben nincs szükség se
gilisztára, se pedig föld behelyezésére. A Compocity technológiája
mikroorganizmusokkal működik,
ami egy tradicionális japán komposztálási eljárás, ami mellé mi
kitaláltunk egy olyan automatizált
megoldást, aminek köszönhetően
kb. 10-14 nap alatt létre tudunk
hozni egy előkomposztot, gyakorlatilag egy tápanyag koncentrátumot, amit ugyanúgy be lehet ültetni
a földbe vagy betenni a szobanövényeink alá a kaspóba. Onnantól
kezdve pedig szépen teszi majd a
dolgát, élénkíti a talajt.
MM • Beszéljünk kicsit a formatervezésről!
PE • Megnéztem rengeteg megoldást és elgondolkoztam rajta, hogy
lehetne ezeken javítani, fejleszteni.
Azt vettem észre, hogy a komposztálás során, az anyag átalakulása, lebomlása során a különböző
edényzetek sarkaiba könnyen be
tud rohadni az anyag. Ezt a problémát elkerülendő, én egy olyan
formát kerestem, amiben egyáltalán nincsenek sarkok. A három

hulLadékcsökkentés
lábra emelt gömb-forma azonban
nemcsak emiatt volt egy nagyon
szerencsés választás. A lebomló
hulladékból nedvesség csapódik
ki, ezt a nedvességet pedig el kell
vezetni, mert ha ezt nem tudjuk
megoldani, akkor visszapárologva
ez könnyen elronthatja a komposztunk minőségét. Éppen ezért mi a
lábba, egy külön edényzetbe gyűjtjük a teát, amihez aztán vizet adva
egy ugyanolyan tápoldatot kapunk,
mint amit növényi tápoldatként a
bolti forgalomból ismerhetünk.
A Compocity-ben két edényzet
van, a gömb felső részében vannak
a műszaki tartalmak, ott van egy
zsilipes megoldású bedobónyílás.
Ez egy szagmentes technológia,
hiszen a fermentáló eljárás egy
légmentesen zárt folyamat. A robot pocakjában van az a cserélhető edényzet, a kapszula, amiben a
komposztanyag készül. Az említett
lábban pedig gyűlik a tea, a második érték alapanyag, amit szintén
kit tudunk venni a Compocity-ből
körülbelül kéthetente.
A szerkezet hatékonysága attól is
függ, hogy mit teszünk bele. Nyilván
egy dinnyehéjat nem fogunk tudni
megversenyeztetni egy paradicsommal. Azonban, ha egy magaságyásba beleforgatunk egy ilyen kéthetes,
kompót állagú előkomposztot, akkor azt 3-4 hónap múlva már nem
fogjuk megtalálni, ellenben a kerti
komposztban ez a lebomlási folyamat eltarthat 6-8 hónapig is. Ebben
az a nagy lehetőség, hogy 10-14
nap után van egy olyan tápanyagunk, amit egyébként az eszközben
található szenzorokkal detektálni
tudunk. A felhasználó tudni fogja,
hogy ennyi idő alatt mit hozott létre
és azzal mit tud kezdeni. Elsősorban a komposzt ph-jától függ, hogy
hogyan lehet felhasználni.
Hasznos lehet már egészen kis
korban ennek a kipróbálása, megismerése. Egy óvodaprogram keretében a gyerekek megtapasztalhatják, hogy abból a hulladékból
amit bedobnak a Compocity-be,
tápanyag keletkezik, amit vissza lehet forgatni a természetbe. A dolog
élvezeti értéke elsősorban a gyorsaságban rejlik, látjuk azt a hálás
izgalmat, ahogy megtapasztalják,
hogy igenis számít hogyha másként, környezettudatosan döntenek.

PANCSA EMESE

COMPOCITY

MM • Minden szerves konyhai hulladékot meg tudunk etetni a Compocity-vel?
PE • A kerti komposztáláshoz képest egy sokkal nagyobb skálát
be tud fogadni a Compocity, tehát
ebben a technológiában a déligyümölcsök és citrusok sem okoznak
olyan kétségeket, mint a kerti megoldásban. A technológia alkalmas
rá, hogy szilárd tejtermékek, hús
is belekerülhessen, de mi ebben
a mostani időszakban arra korlátoztuk magunkat, hogy inkább csak
mindenfajta zöldség és gyümölcs,
tojáshéj, kávé, tea kerüljön bele.
Az applikációnkat folyamatosan
fejlesztjük és hamarosan sokkal
szélesebb körű támogatást fogunk
tudni adni arról is, hogy milyen
arányban kerülhetnek bele ezek az
állati fehérjetartalmú élelmiszerek. Szakmailag korrektül azt tudom mondani, hogy a technológia
alkalmas rá, viszont a sikerélmény
miatt most inkább még egy kevésbé diverz anyaggal dolgozunk. Ez
a kerti komposztálásnál már jobb,
de még nem minden. Amikor technológiailag is becsülettel tudjuk
támogatni a mindent, akkor megtesszük ezt a lépést.
MM • Hol tartotok most?
PE • Tavaly nyáron alapítottuk meg
a céget korábbi mentorommal,
Farkas Zsuzsannával, aki vegyészmérnök és üzletfejlesztési szakember. Ezután befektetői segítséggel
itthon, hazai gyártókkal, a lehető
leg-ökoetikusabban legyártottunk
tíz darab Compocity-t. A szerkezetnek alumínium váza van, ami 98%ban újrahasznosítható, de arra is
odafigyeltünk, hogy az egyedi alkatrészek is iparilag komposztálható
anyagokból készüljenek. Ezek még

nem piacképes termékek, hanem
egy kis szériás prototípus, amiket
közösségi termékfejlesztésben helyeztünk ki budapesti irodákba és
közösségi terekbe, iskolába és
vidéki óvodába, mert a közösségektől sokkal összetettebb vis�szajelzést tudunk kapni, mint egyegy magánfelhasználótól. Ez most
egy termékfejlesztést támogató
döntés volt. Most az a feladata a
Compocity-nek, hogy a mi sok kérdésünket megválaszolja. Két-három hónap kell még, hogy elérjünk
egy olyan adatmennyiséget, amely
után már értékesítési céllal rá tudunk állni a termék gyártására is.
Ha ezek a dolgok megvalósulnak,
akkor szeretnénk, ha lenne lehetőségünk az otthonokba is eljuttatni
az ökorobotokat. Az öcsém már így
is nagyon meg van sértődve rám,
hogy neki még nincs Compocity-je,
úgyhogy ezeket a restanciákat is
teljesítenem kell.
MM • Milyen extra funkciói vannak
az applikációnak?
PE • Az applikáció abban is nagyon
nagy segítség a felhasználónak,
hogy a technológia egész „szerethetőségét” fenntartsuk. Értem ezalatt azokat a funkciókat, amik például utánkövetést tesznek lehetővé.
Van egy admin felületünk, ahol a
Compocity tulajdonosai maguk is
létre tudnak hozni küldetéseket,
kihívásokat, és akkor mi ezekhez
folyamatosan iteráljuk ezeket a játékos tartalmakat. Például minden
egyes bedobott hulladék után járó
ponttal hozzá tudunk kapcsolódni
egy küldetéshez.
Ezekben a küldetésekben több
embernek - aki együtt használja a
Compocity-t - van egy közös célja
a készülő komposzttal, például egy
platánfa ültetése. Bízunk benne,
hogy ez másoknak is sikerélmény
lesz és jól fog esni, ha például az
applikáció egy hónappal később
küld neki egy üzenetet, azzal, hogy
ültetve lett egy platánfa, amiben a
te komposztod is benne van!
Reméljük, hogy ezekkel a nyomon
követésekkel és játékos tartalmakkal újrakeretezve egy kicsit formabontóan tudjuk megmutatni, hogy
mennyire egyszerűen és apró dolgokkal is lehet a környezetre pozitív hatást gyakorolni, hozzájárulni a
tápanyag körforgáshoz. ■
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ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.

cégtörténet

Az ALDI egy több mint 100 éves
múltra visszatekintő, családi tulajdonban lévő vállalat: az Albrecht
család 1913-ban nyitotta meg első
üzletét, majd 1945-ben a fivérek,
Theo és Karl Albrecht vették át
édesanyjuktól a vállalkozást. Az
ALbrecht DIscount rövidítéséből
1962-ben született meg az ALDI
márkanév és a máig sikeres élelmiszer-diszkontáruház filozófiája,
amely magas minőségű saját márkás termékeket, folyamatosan alacsony árakat és gyors bevásárlást
biztosító üzletkialakítást, valamint
barátságos személyzetet foglal
magában. 1961 óta a két csoport
– az ALDI Észak és az ALDI Dél –
egymástól elkülönülten, önállóan
működik nemzetközi szinten is.
Magyarország az ALDI Dél területéhez tartozik.
„Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 2006-ban kezdte építeni
52 ezer négyzetméter alapterületű
raktárát biatorbágyi központjában,
és 2008-ban nyitotta meg hálózatának első hazai áruházait. Jelenleg áruházláncunk 80 településen
147 üzlettel van jelen. Eddig több
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mint 185 milliárd forintot fordítottunk beruházásra Magyarországon” – mondta Bernhard Haider,
az ALDI Magyarország Élelmiszer
Bt. országos ügyvezető igazgatója. A vállalat legújabb beruházása
révén egy új, 8800 négyzetméteres
hűtőraktárral bővíti logisztikai központját. A kereskedelem mellett az
informatikai szolgáltatás területén
is aktív a vállalat, az ALDI Dél vállalatcsoport informatikai támogatását az ALDI International IT Services Kft. biztosítja budapesti és
pécsi szolgáltatóközpontjából.

FENNTARTHATÓSÁG

ALDI Dél csoport és az ALDI Magyarország is felelős vállalatirányítási elvek alapján működik.
A csoport vállalati felelősségvállalási stratégiájában négy témakör
szerepel: az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása, az erőforrás-hatékonyság növelése, a teljes
karbonsemlegesség elérése és a
cégcsoport vonzó és felelős munkáltatói értékeinek további növelése. Az áruházlánc Magyarországon
is számos lépést tesz a fenntartható fejlődés érdekében.

„2017-től teljes magyarországi üzlethálózatunk, biatorbágyi logisztikai központunk és irodaházunk is
egyaránt zöldáramra állt át. Ezzel
a lépéssel vállalatunk lett az első
olyan kiskereskedelmi áruházlánc, amely itthon teljes hálózatának villamosenergia-szükségletét
zöldáramból fedezi” – ismertette
Bernhard Haider. 2018-tól az ALDI
Magyarország
karbonsemleges
lett, azaz klímavédelmi projektek
támogatásával ellentételezte az
operatív működésből származó
üvegházhatású
gázkibocsátását.
Az áruházlánc 2019 végén kivezette kínálatából az egyszer használatos műanyag termékeket, majd
elhagyta a műanyag zárófedeleket
a magyar beszerzésű saját márkás tejtermékekről. Az intézkedés
következtében összesen mintegy
16,4 tonnával csökkent a vállalat
műanyag-felhasználása. 2021-től
11 ALDI áruháznál ingyenesen leadható a használt sütőolaj. A vállalat
2025-re a saját márkás termékek
esetében 100%-ban újrahasznosítható csomagolóanyagot fog használni, egyúttal 15%-kal csökkenti a
csomagolóanyag-felhasználást.

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.
mérföldkövek
1913 az Albrecht családi

vállalkozás megalapítása
Essenben

1945 Karl és Theo Albrecht
átveszi a szülők
élelmiszerboltját

1954 a boltok átalakítása
önkiszolgáló
diszkontüzletekké

1961 a két különálló

vállalatcsoport – az ALDI
Dél és ALDI Észak –
megalapítása

2008 a biatorbágyi ALDI

logisztikai központ
megnyitása és az első
magyarországi ALDI
üzletek átadása

2014 a 100. magyarországi üzlet
megnyitása

2017 a teljes magyarországi
ALDI-hálózat átállása
zöldáramra, elindul az
ALDI UTAZÁS

2018 karbonsemleges

működés, diszkont
üzemanyagtöltő állomások
nyílnak, önálló cégben
megkezdi működését
az ALDI informatikai
szolgáltatóközpontja

2019 az országos

e-töltőállomás-hálózat
kiépítésének megkezdése,
több milliárd forintos
beruházással bővül az ALDI
hűtőraktár-kapacitása

2020 147 üzletre bővülő ALDI
üzlethálózat, több mint
4200 magyarországi
munkavállaló

Bernhard Haider

országos ügyvezető igazgató

DISZKONT ÉRTÉKEK,
FOLYAMATOS INNOVÁCIÓK

A diszkontfilozófia megalkotójaként
az ALDI mindig a vásárlók igényeire
koncentrálva alakítja ki és fejleszti választékát. A vásárlók számára
megkeresi a piacon a legjobb ár-érték arányú termékeket, amelyeket
egész évben alacsony áron biztosít
üzletei polcain. Az áruházak kínálatában mintegy 1800, többségében
saját márkás termék található meg,
ezt egészíti ki évente mintegy 5500
szezonális vagy időszakosan kapható árucikk.
„Az ALDI magyarországi piacra
lépése óta arra törekszünk, hogy
ahol csak lehetséges, magyar termelőktől, gyártóktól származó
árut kínáljunk üzleteinkben. Ennek
eredményeképp vállalatunk szortimentjének több mint fele magyar
cégektől érkezik és több mint 10%a rendelkezik Magyar termék, Hazai termék vagy Hazai feldolgozású
termék védjeggyel” – teszi hozzá
Bernhard Haider. A vállalat kiemelt
figyelmet fordít az élelmiszer-intoleranciával élőkre, kínálatának
mintegy 6%-át ezek a termékek
teszik ki. Az ALDI saját márkás
mentes termékei ráadásul öt kategóriában bizonyultak győztesnek
a Mentes-M versenyen, az élelmiszer-kiskereskedelmi láncok közül
a korábbi évekhez hasonlóan idén is
az ALDI szerezte meg a legtöbb elsőséget a megmérettetésen. 2017

szeptemberétől az ALDI utazással
és szállásfoglalási lehetőséggel
is bővítette kínálatát. 2019-ben az
ALDI az E.ON-nal közösen országos elektromosautó-töltőhálózat
kiépítését kezdte meg, ami jelenleg
14 megyében 81 üzleténél 123 töltővel áll az autósok rendelkezésére.
A pandémia időszakában elsőként vezetett be a vállalat
a vásárlók és a munkatársak
egészségét védő intézkedéseket.
A biztonságos és kényelmes bevásárlást segíti elő, hogy Budapesten
és az agglomerációban már online
is rendelhetők az ALDI termékei:
az online bevásárlási szolgáltatást
nyújtó roksh.com weboldalán több
mint 3000 ALDI terméket lehet
rendelni, házhozszállítással.
„A vásárlóknak megbízható
partnerei vagyunk és folyamatosan biztosítjuk a lakosság ellátását alapvető élelmiszerekből.
Munkavállalóinknak kiszámítható
partnerként folyamatos fejlődési
lehetőséget és átlagon felüli bérezést kínálunk. Arra törekszünk,
minél több magyar termék legyen
elérhető üzleteinkben, és ezzel
lehetőséget nyújtsunk a magyar
termelőknek, élelmiszergyártóknak. Élen járunk a fenntartható
fejlődést segítő intézkedések bevezetésében és folyamatosan új intézkedésekkel bővítjük zöld megoldásainkat” – teszi hozzá Bernhard
Haider. A vállalat nagy hangsúlyt
fektet a munkatársak egészségére, ezért rendszeres jelleggel
valamennyi dolgozója számára ingyenes egészségügyi diagnosztikai
lehetőséget biztosít, az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás érdekében pedig naponta friss
zöldség és gyümölcs áll a munkatársak rendelkezésére. Az ALDI
felelős munkaadói tevékenységének sikerét igazolja vissza a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi
Kamara „Megbízható Munkaadó”
díja is, amit az ALDI már másodszor kapott meg. ■

elérHetőségek
www.aldi.hu
www.facebook.com/ALDI.Magyarorszag
www.instagram.com/aldi.magyarorszag
www.tiktok.com/@aldi.magyarorszag
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Auchan retail magyarország

Auchan retail magyarország

Auchan - A FRISS TERMÉKEKÉRT

Az Auchan története egészen a
hatvanas évekig nyúlik vissza,
amikor is Gérard Mulliez, a vállalat
alapító elnöke 1961-ben megnyitotta első áruházát Észak-Franciaországban. Európában elsőként egyesítette az önkiszolgálást,
a diszkontot és a ’mindent egy
fedél alatt’ elvét, emellett pedig
célja volt egy olyan családias cég
létrehozása, ahol a dolgozók is
sajátjuknak érzik a vállalat értékeit. Az Auchan az alapító Mulliez
család példátlan összetartásának
köszönhetően ma már világszerte
jelen van.
Összesen 3 kontinensen, 13 országban, közel 2300 különböző
formátumú üzletben több mint 180
ezer munkatársat foglalkoztat.
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Hazánkban az Auchan 23 éve
nyitotta meg első üzletét Budaörsön. Mára 24 áruházában és az
országosan elérhető online rendelésével évente 42 millió vásárlást bonyolítanak le és közel 7000
alkalmazottat foglalkoztatnak. A
családias szemléletet a magyarországi leányvállalat is meghono-

sította, emellett pedig számos alapítványi tevékenység is köthető a
hazai vállalathoz, ami nem meglepő, hiszen maga az alapítók is részt
vesznek ilyen aktivitásokban.
A termékkínálat tekintetében a
vállalat a minőség mellett folyamatosan törekszik egy fenntartható és helyi termelőket támogató
működésre. A választékban nagyon hangsúlyosan vannak jelen
az elérhető árú, egészséges, helyi
termékek, ezzel a vállalat a magyar gazdák megélhetését és vállalkozásuk fejlesztését is támogatja. Erre hozták létre többek között
a „Gazdától az asztalig” programjukat, amellyel a teljes folyamaton
át szigorúan nyomon követhető az
élelmiszerek előállítása, a hazai
termelők pedig élvezhetik az áru-
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házlánc maximális támogatását,
például a termékeik népszerűsítésében. Az Auchan sajátmárkás
termékek közül már több mint
100 árucikk rendelkezik a Magyar
termék, Hazai termék vagy Hazai
feldolgozású termék védjeggyel.
Nem csak a minőség, de a választék is igen gazdag az Auchannál,
több mint 70 ezer féle termékből
válogathatunk az áruházakban,
online pedig 21 ezer árucikk érhető el országosan. A vásárlók
élvezhetik az Auchan saját hűségprogramjának előnyeit is, melyhez
számos akció, nyereményjáték, de
még ezen keresztül lebonyolítható jótékonysági aktivitás is köthető. A Bizalomkártya Programhoz
kötődik a cég számos CSR tevékenysége is, amely egy egészen
új formája az adományozásnak. A
módszer kevésbé megterhelő, hiszen az adományozóknak nem a
saját pénztárcájukhoz kell nyúlniuk, hanem a vásárlásaik után kapott Bizalompontjaikat ajánlhatják
fel jótékony célokra kényelmesen,
egyetlen kattintással. A folyamat
mindenki számára átlátható és
nyomon követhető, az összegyűlt
pontoknak megfelelő összeget
pedig egy a számukra létrehozott
Bizalomkártyán kapják meg a kedvezményezettek.
A vállalat alapértékei között
szerepel a szolidaritás, amelyet
a hazai leányvállalat is maximálisan képvisel. Ahogy egy család összetart és támogatja egymást, úgy érvényesül ez az egész
Auchan-csoporton belül is, legyen
szó munkavállalóról, hazai termelőről vagy beszállító partnerről, illetve a szélesebb értelemben vett
társadalomról, amelyet egy-egy
probléma megoldásával igyekszik
segíteni a vállalat.

lyamatosan a tudatos vásárlásra
ösztönzi. Éppen ezért a vásárlói
szemléletformálás kiemelt részét
képezi az Auchan fenntarthatósági
stratégiájának.
Az Auchan Magyarország már
2020 áprilistól megkezdte az egyszer használatos műanyagok kivonását a termékkínálatából, ezzel
jóval megelőzte a jogszabályi kötelezettséget. Kivonták a forgalomból
a műanyag tányérokat, szívószálakat, fültisztító pálcikákat, helyettük
pedig olyan alternatívákat kínálnak,
amelyek például fából, papírból
vagy cukornádból készülnek. Az
áruházlánc egyébként már korábban is tett komoly lépéseket, ilyen
volt például a magyarországi piacon elsőként alkalmazott Auchan
bevásárló-kartondoboz,
amelyet
azóta is előszeretettel választanak
az áruházlánc vásárlói. Emellett az
Auchan több bevásárlótáskát is környezetbarát papír, többször használatos műanyag, illetve 100 százalékban lebomló táskákra cserélt le.
A gyümölcs- és zöldségosztályokon

három új terméket vezettek be tavaly októberben: a környezetbarát,
többször használatos gyümölcs- és
zöldség táskákat; a mosható, három darabos Retasakokat; illetve a
100%-ban lebomló zacskókat.
A vállalat a beszállítói partnereit is tudatosságra sarkallja, és
arra biztatja őket, hogy ők maguk
is csökkentsék az egyszer használatos műanyag csomagolóanyagokat. Ezenkívül célul tűzte ki, hogy
a teljes sajátmárkás portfólió 100
százalékban újrafelhasználható,
újrahasznosítható vagy komposztálható csomagolásban kerüljön
forgalomba a közeljövőben.
A helyi termelőkkel való szoros együttműködés nem csupán
az ő támogatásukat szolgálja, de
fenntarthatósági szempontból is
lényeges, ugyanis a „Gazdától az
asztalig” programnak köszönhetően jelentősen lerövidül például
a szállítási útvonal, ezzel csökken
a járművek által kibocsátott széndioxid mennyiség. Ezenkívül a vállalat több Supercharger-töltőállomást is üzemeltet, amelyek közül a
fóti Magyarország legnagyobb Tesla-töltőállomása. A villamosenergia-felhasználás csökkentésének
érdekében elkezdődött a hipermarketek parkolójának ledesítése is, az elsőként a maglódi áruházban megvalósult fejlesztés 65
százalékos energiamegtakarítást
jelent. Ezenkívül több áruházban is
lecserélték a hűtőberendezéseket,
a teljes csere a technológiai hűtés
energiafelhasználását 30 százalékkal csökkenti. A vállalat további
tervei között az áruházak tetejére
kiépített napelem-rendszer is szerepel.

EgyüTt
egy fenntarthatóbb jövőért

Az Auchan alaplvei közé tartozik a
környezettel szembeni felelős magatartás is. A vállalat úgy véli, a kereskedelemnek kötelessége a környezetvédelem és a fenntartható
élelmezés kérdésében komoly lépéseket tenni. A fenntartható működésért folytatott harcot számos
területre kiterjeszti az áruházlánc,
mindemellett fogyasztóit is fo83
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Benoit Barbault, az Auchan Magyarország Kft. termékigazgatója
egyaránt elkötelezett a hazai termelőkkel való szoros együttműködés és a fenntartható működés
iránt. A szakember szerint egy
felelős és megbízható vállalatnak
nem csupán a vásárlói igényekkel
kell tartania a tempót, hanem a
változó világgal is, az Auchan pedig mindig igyekszik a lehető leggyorsabban reagálni a kereskedelemben felmerülő, új elvásárokra.

MM • Hogyan jellemezné az üzletlánc jelenlétét a hazai piacon?
BB • Az Auchan egyike a legjelentősebb francia kereskedelmi csoportoknak. Magyarországon 24
áruházzal vagyunk jelen, amelyből 19 hipermarket. Több mint 20
éve már, hogy megnyitott az első
Auchan áruház Budaörsön, azóta
200 milliárd forintnyi hazai beruházás és fejlesztés áll mögöttünk.
Tavalyi kiemelt beruházásunk a
21 ezerféle árucikket kínáló online áruházunk országossá tétele
volt. Ezt a projektet többek között
a pandémia miatt gyorsítottuk fel,
hogy ezzel is segítsük a lakosság
zavartalan ellátását. Kiemelt szerepünk van a magyar gazdák, beszállítók támogatásában is, tavaly
megkaptuk a Magyar Termékekért
Kereskedelmi Nívódíjat, amely már
negyedik éve a szakma egyik legrangosabb elismerése. Számos
szakmai szervezettel működünk
együtt és úgy vélem, bátran állíthatjuk, hogy évi 42 millió vásárlás
lebonyolításával az Auchan Magyarország jelentős szereplője a
hazai kereskedelemnek és magyar
gazdasági életnek.
MM • Mik a rövid és hosszú távú tervek az üzletlánc életében?
BB • Az Auchan egy innovatív vállalat, rövidtávon mindig igyekszünk
alkalmazkodni az aktuális trendekhez. Számos hosszútávú tervünk
van a jövőre nézve, szeretnénk
például még tovább bővíteni az online áruházunkat. Az elmúlt évben
országossá vált a kiszállítás, ami
hatalmas eredmény, a teljes forgalmon belüli részarányt pedig a mostani 4 százalékról két-három éven
belül 12 százalékra szeretnénk
növelni. Ugyanakkor hisszük azt
is, hogy még mindig a hipermarket
84

Benoit Barbault
termékigazgató

formátum az, ami a lehető legtöbb
vásárló elérésére alkalmas, így
ezen a téren is számos fejlesztést
tervezünk, sőt akár terjeszkedést
is elképzelhetőnek tartunk.
MM • Mit érdemes tudni a saját márkás termékekről?
BB • Az Auchan életében különösen fontos a sajátmárka, hiszen a
saját termékfejlesztésekkel lehet
igazán rugalmasan és gyorsan reagálni a változó vásárlói igényekre.
Ezeknek a termékeknek a fejlesztése gyakorlatilag egy közös projekt a vásárlóinkkal és beszállítói
partnereinkkel, hiszen a fogyasztói
elvárás indítja el a folyamatot, és a
végterméknél is mindig figyelembe vesszük a vásárlói visszajelzéseket. Partnerek terén pedig szigorú minőségbiztosítási kritériumok
szerint választunk, ugyanakkor
számukra rugalmasságot, biztos
felvevő piacot nyújtunk és bizonyos
költségekkel járó tevékenységeket,
mint például a reklámozást, átvállaljuk. Árukínálatunkban jelenleg
közel 2000 hazai fejlesztésű sajátmárkás termék található, melynek
76%-a élelmiszer. Célunk, hogy
termékeink sokféle fogyasztói elvárásnak feleljenek meg a legkedvezőbb ár-érték aránytól kezdve
az exkluzív termékekig. Ez alapján
kategóriákba soroltuk és látványos
áruházi kihelyezésekkel népszerűsítjük őket a vásárlók körében.
MM • Az egészségtudatosság és a
fenntarthatóság kiemelt szerepet
kapott az utóbbi időkben, mennyire
kap szerepet az üzletlánc marketingtevékenységében?

BB • Ezek gyakorlatilag az egyik
alappillére a stratégiánknak. Mint
mondtam, cégünk mérvadónak
tartja, hogy azok, akikkel dolgozik, hasonló elveket valljanak és
hasonló értékeket képviseljenek,
tehát már a partnereinket is úgy
választjuk meg, hogy ezekben a
törekvéseinkben is támogassanak
bennünket. Úgy hiszem, számos
kimagasló lépést tettünk a fenntarthatóbb működés érdekében
az elmúlt években, amit folytatni
akarunk.
MM • Milyen sikeres promóciók valósultak meg, és milyen elismerésekben részesült 2020-ban a vállalat?
BB • A tavalyi évben debütált az
Auchan Bizalomkártya Programjához kötött digitális adományozásunk, ami óriási sikert aratott. Az
Országos Mentőszolgálat javára
gyűjtöttünk, hogy ezzel is támogassuk a járványhelyzetben nyújtott emberfeletti teljesítményüket.
Az Auchan adományával együtt
több mint 36 millió Bizalompont
gyűlt össze, ami több mint 18 millió forintnak felel meg, ezt kapták
tőlünk a mentősök, no meg naponta friss gyümölcsöt, hogy a fizikai erőnlétük megtartását is segítsük. Ezen kívül is igen aktív volt
a vállalat a tavalyi évben, mint már
említettem, a hazai termelőkkel
való együttműködésünk elismeréseképpen megkaptuk a Magyar
Termékekért Kereskedelmi Nívódíjat is.
MM • Hogyan edukálják a fogyasztókat?
BB • A legnagyobb edukációs eszközünk maga a termékkínálat és
a környezetkímélőbb csomagolások, hiszen, ha az embereknek
lehetőségük van fenntarthatóbb
és egészségesebb alternatívákat
választani, azt tapasztaljuk, hogy
szívesen teszik ezt meg. Természetesen az áruházi kommunikációban is felhívjuk a figyelmet
a lehetőségekre, valamint egyéb
kommunikációs felületeket felhasználva is törekszünk az üzenetek eljuttatására. Hiszünk abban,
hogy szerepünk van a társadalmi
tudatformálásban, mert nem lehet elmenni amellett, hogy milyen
sokan járnak hozzánk naponta,
hetente, akikkel közvetlen kapcsolatunk van. ■
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dm Kft.
CÉGTÖRTÉNET

A dm-et Götz Werner drogerista és
Günter Lehmann üzletember alapította Németországban 1973-ban.
A kezdeti sikerek után 1976-ban
Günter Bauer osztrák üzletember
bevonásával Ausztriában is megnyílt az első dm, ezzel nemzetközivé téve a láncolatot.
1993-ban vette kezdetét a dm
története Magyarországon is. A cég
jelenleg 262 üzletével országos lefedettséget biztosít a drogéria kiskereskedelem piacán.
A dm alapfilozófiája: „Gazdasági közösségként azzal a kihívással
állunk szemben, hogy egy olyan
vállalatot hozzunk létre, amellyel
közösségként példát mutatunk a
környezetünknek.”

dm Kft.

Kereskedelmi
és marketing fókusz

mérföldkövek
1993 július 8. - Megnyitja kapuit az első dm üzlet Pestlőrincen,
az Üllői út 445. szám alatt

1994 A magyarországi központ a Károly körútra költözik,
Wolfgang Strasser megkezdi ügyvezetői munkáját

1997 Megnyit a törökbálinti központi raktár, az iroda is a Depóba költözik
2003 Elindul a dm weboldala
2007 Elindul a „tartós ár” stratégia
2009 Útjára indul az active beauty törzsvásárlói program
2010 Érden megnyílik a központi raktár és elindul a dm hivatalos
Facebook oldala

2011 Törökbálinton megnyílik a társországokat is kiszolgáló saját
márkás raktár

2016 Megépül a dm érdi központi irodája
2017 Görgey Andrást és Csoknyainé Horváth Gertrudot kinevezik
ügyvezetővé

2018 Elindul a dm online webáruháza.

Megújul a dm active beauty törzsvásárlói program
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Expanzió terén elsősorban minőségi bővülés jellemzi a vállalatot,
az üzletek felújítása és modernizálása folyamatos.
A dm innovatív megoldásokkal
segíti, hogy mindenki a saját igényeinek és kényelmi szempontjainak megfelelően tudja elvégezni a
bevásárlást. Kiszolgálják a hagyományos, személyes tanácsadást
igénylő vásárlókat, miközben a
technikai újítások révén a digitális
megoldásokra fogékony közönségnek is maximális vásárlói élményt
nyújtanak.
Tovább erősítik az online értékesítést, a vásárlók már a kijelölt, átvevőpontként is működő boltokba
tudják szállíttatni megrendeléseiket,
öt üzletben pedig a hazai drogériapiacon először a vásárlók az úgynevezett snabble alkalmazás segítségével saját maguk szkennelhetik be
a termékeket, így a kasszánál már
csak a számlát kell kiegyenlíteni egy
QR-kód segítségével.
A vállalat zászlóshajója a több
mint 1 millió tagot számláló active beauty törzsvásárlói program,
amellyel kapcsolatban az aktivitások egész évben folyamatosak, a
program előnyei ráadásul már online is kihasználhatók.
A fenntarthatóság terén több
párhuzamos fejlesztés is zajlik, a
2020 őszén bevezetett utántöltő
állomások tesztelése és bővítése
2021-ben folytatódik, de egy inno-

dm Kft.
vatív, a piacon egyedülálló környezetbarát termékkör bevezetésével
is készül a dm tavasszal.
A társadalmi felelősségvállalás
terén is folytatják programjaikat,
illetve bővítik együttműködéseiket a civil szektorral. A jövőben is
szeretnék megőrizni trendalakító
szerepüket.
Az év első felében az „Itt vagyok
önmagam” szlogen szellemében
néhány egyéni életutat bemutatva
járták körül az önmegvalósítás, az
egyéni boldogság, kiteljesedés témáját, tavasszal pedig nemzetközi
szinten a gyógynövények felhasználási módjait és jellemzőiket népszerűsítették országos kampány
keretein belül.
A Mindig megéri tartós ár stratégia is kiemelt fókuszt kap a jövőben is, a fenntarthatóságot támogatva nem alkalmaz a cég gyorsan
változó árakciókat, céljuk, hogy a
vásárlók akkor vegyenek meg egy
terméket, amikor arra valóban
szükségük van.

FENNTARTHATÓSÁG,
FELELŐSSÉGVÁLlALÁS

A vállalati alapfilozófia mentén a
dm többféle társadalmi felelősségvállalás programot működtet
„Együtt egymásért” név alatt.
Az aktivitások középpontjában az egészséges életmódra
nevelés, a hátrányos helyzetű
családok és gyermekek segíté-

Kanyó Roland

marketing és PR-menedzser

se áll, illetve az önkéntes munka
népszerűsítése a munkavállalók
körében. Az etikus bánásmód a
munkavállalókra, beszállító partnerekre és egyéb steakholderekre is kiterjed, fair, versenyképes
bérek és béren felüli juttatások,
széles körű képzési lehetőségek
jellemzőek, valamint családbarát
intézkedések sora segíti a munkamagánélet egyensúlyának megteremtését.
Vállalati működésüket tekintve
szelektíven gyűjtik a hulladékot az
irodákban és raktárban, a fólia és
karton hulladékokat újrahaszno-

sítják, a boltok 50%-ában már LED
világítás van, a bővítés pedig folyamatos. 2019-ben fenntarthatósági
munkacsoport alakult, amelyben
minden egység képviselteti magát,
elsősorban a gyakorlati, alulról
jövő kezdeményezésekkel foglalkoznak.
A vásárlók számára a fenntarthatóság leginkább a szortimenten
keresztül érzékelhető: termékkínálatukban igyekeznek minél több
környezetbarát lehetőséget elérhetővé tenni, ez összecseng a vásárlók igényeivel is: egy 2019-es
vásárlói megkérdezés során a legtöbb kérés a környezetbarát termékekkel kapcsolatban érkezett a
vállalathoz.
A saját márkás termékfejlesztések irányát is a fenntarthatósági szempontok határozzák meg: a
csomagolások terén a kartonoknál
nagy mértékben újrahasznosított
anyagokat vagy felelős erdőgazdálkodásból származó friss rostokat alkalmaznak, amelyek FSC
tanúsítvánnyal rendelkeznek.
A műanyagok használatában
az erőforrások megóvására koncentrál a vállalat: a csomagolóanyagokban törekszenek az újrahasznosított anyagok lehető
legnagyobb arányú alkalmazására.
98%-ban újrahasznosított anyagot tartalmaznak a saját márkás
alverde flakonok, és legalább 50%-

ÜZLETLÁNC A SZÁMOK TÜKRÉBEN
• Nemzetközi szinten:
3765 üzlet (2019/2020-as
gazdasági év)
• Magyarország: 262 üzlet
(2019/2020-as gazdasági év)
Az üzlethálózat bővítése:
• 1993: az első dm üzlet,
• 2000: 100. üzlet
• 2007: 200. üzlet
• 2020: 7 új üzletnyitás
• munkavállalói létszám: 3078
munkavállaló (2019/2020-as
gazdasági évben)
• éves forgalom:
121 998 794 724 Ft
(2019/2020-as gazdasági év.
2020.09.30-ig bezárólag)
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egyre nagyobb hangsúlyt kapnak
a csomagolásnál és az összetevőknél ezek a szempontok. Az is
látható azonban, hogy sok esetben ezek még drágább terméket
eredményeznek, ami veszélyezteti a termék eladhatóságát is,
illetve nehézséget jelent, hogy
komoly termékfejlesztést igényel,
amire nincs mindig anyagi erőforrás.
Elsődleges elvárás a szortiment kialakításánál a vásárlói
igény megléte, vásárlói szükségletek kielégítése.
ban újrahasznosított anyagból
készülnek az alverde tubusok.
A szintén dm-es SEINZ márka
esetén a tusfürdők és samponok
csomagolásának 94%-a újrahasznosított, a SEINZ emellett a
Plastic Bank támogatója.
A fair kereskedelem jegyében
együttműködnek a Naturland
Szövetséggel, a Demeterrel, illetve a német dm a Rezyklat Fórum
tagjaként dolgoznak a körkörös
gazdaság megteremtésén.
A dm polcain közel 1500 termék rendelkezik valamilyen
környezetbarát tulajdonsággal,
ebből mintegy 850 termék saját
márka. Ezek közül fenntarthatósági szempontból kiemelkedő az
alverde és a dmBio márka. Az
alverde (1989) termékek ásványi
olaj alapú összetevőktől mentes,
Nature védjeggyel ellátott natúrkozmetikumok, amelyek nem
tartalmaznak szintetikus szín- és
illatanyagokat, valamint tartósítószereket.
A másik éllovas a dmBio (2015)
termékcsalád, amelyek, 100%-ban

bio minőségű, ökológiai gazdálkodásokból származó alapanyagokból készült termékek.
Tavasszal egy új, környezetbarát almárka is érkezik a polcokra
a saját márkás termékvonalon,
hogy a vásárlók még könnyebben
beépítsék a fenntarthatóságot a
hétköznapjaikba.
A szolgáltatásokat tekintve a
boltokból fokozatosan kivezettek
minden nejlon egyszer használatos szatyrot, az elhasználódott dm-es pamuttáskákat pedig
újra cserélik. A fenntarthatósági
szempontok egyre nagyobb szerepet kapnak a beszállítókkal való
együttműködésben is. 2019-ben a
dmStart! programmal hazai, innovatív cégek termékeinek adott
bemutatkozási lehetőséget a dm.
Nagyon sok olyan márkatermék került az elmúlt években a
szortimentbe, amelyeknél az ös�szetevőknél, a csomagolásnál a
fenntarthatóság már szempont
volt. Minden nagy cégnek vannak
ez irányú törekvései, de a kisebb
cégeknél is érzékelhető, hogy

EDUKÁCIÓ KÖZÖSEN A VÁSÁRLÓKKAL

A vállalat a saját lépések megtétele mellett fontosnak tartja
a vásárlók tájékoztatását, szakmai együttműködések keretében
edukációs anyagokkal segítik
őket, a dm weboldalán külön menüpontban adnak információkat,
és egy zárt Facebook csoportot
is működtetnek Kezdd kicsiben a
háztartásodban! névvel.
Fenntarthatóság
témában
2019 őszén „Kezdd kicsiben!”
felhívással sikeres környezeti
fókuszú edukációs programot
és közösségi kihívást indítottak,
hogy felhívják a figyelmet azokra
a kis lépésekre, amelyekkel zöldebbek lehetnek a hétköznapok.
A kampány több szakmai elismerést is elnyert.
Az edukáció az üzletekben
is fontos szerepet kap: zöld árcímkéket vezettek be, amelyek
szintén a vásárlók tájékozódását
segítik, jelezve, hogy a termékek
független fenntarthatósági minősítéssel rendelkeznek. ■

ELISMERÉSEK
A FENNTARTHATÓSÁG KAPCSÁN

• Trade magazin: Fenntarthatóság Szimbóluma díj 2019.
• Kreatív magazin: CSR Award Legjobb integrált CSR/Impact
befektetések kategória 1. díj
• Effekt 2030: A közösségi befektetések díja – Jövő gazdasága kategória 1. díj
• Young Energy Europe: Junior
Energiagazda díj 2019. 1. helyezés
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Ökológiai gazdálkodás

DINAMIKUSAN FEJLŐDIK
AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON
Az ökológiai gazdálkodásban termelt élelmiszer a helyi erőforrásokat használja, és a
természetes folyamatokat részesíti előnyben a külső adalékokkal és az emberi szervezetre káros anyagokkal szemben. Az így termelt élelmiszerek nemcsak egészségesebbek, de változatosak, táplálóak és ami még nagyon fontos, előállításuk is
kevésbé szennyezi a környezetet. Ezért is olyan fontos az ökológiai gazdálkodás hazai fejlődése és minél szélesebb körű alkalmazása. Ezen folyamat előmozdítása érdekében alakult meg 2011-ben a Dr. Drexler Dóra által vezetett ÖMKi, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, mely hazánk egyetlen ökogazdálkodásra szakosodott kutatóintézete.
MM • Hogyan és miért indult el ez a
mozgalom?
DD • A 20. század elején az ipari mezőgazdaság negatív hatásai,
externáliái egyre nyilvánvalóbbá
kezdtek válni a túlzott műtrágyahasználat, illetve később a kémiai
növényvédő szerek mellékhatásai
következményeként.
Ennek ellenpólusaként egy értelmiségi kezdeményezés indult el,
hogy valamit tennünk kellene egy
fenntarthatóbb élelmiszer előállítási rendszer kialakítása érdekében. A talajok védelme volt a hívó
szó, ami elindította az ökológiai
gazdálkodás úttörőit ezen az úton.
Később aztán kialakult intézményi
szinten is ennek a termelési módnak a lényege, a szabályrendszere.
Ez mára már jogszabályokban kodifikálódott, a nemzeti hatóságok
által akkreditált szervezetek ellenőrzik és tanúsítják az ökogazdákat.

Van egy Európai Uniós jelölése is
a csomagolt biotermékeknek: zöld
alapon fehér csillagokból kirakott
levél - ha ezt látjuk egy terméken, az átesett az ellenőrzésen, és
megkapta a bio tanúsítványt.

MM • Miért fontos az ökológiai gazdálkodás ma Magyarországon?
DD • Ez az az ágazat, amelyben kiemelten fontos, hogy megőrizzük
azokat a természeti és környezeti
értékeket, amelyek a jövő generáció számára is alapvetőek lesznek.
Emellett pedig, hogy olyan élelmiszereket állítsunk elő, amivel a
környezetünk mellett az egészségünket is védjük, például azáltal,
hogy nem, vagy csak a környezeti
háttérterhelésből adódóan elkerülhetetlen, minimális növényvédőszer-maradékot tartalmaznak.
Fontos, hogy egy élelmiszerben,
legyen az zöldség, gyümölcs, gabona vagy akár állati termék, ne

legyen olyan anyag, ami nem oda
való, amiről már józan paraszti
ésszel is úgy gondoljuk, hogy nem
feltétlen jó megenni.

MM • Mennyire könnyen valósítható
meg az ökológiai gazdálkodás ma
Magyarországon?
DD • Szerencsére nagyon dinamikusan nő itthon az ágazat. Szerény
adatnak tűnhet, hogy közel 6%-a az
ökoterületek aránya az összes mezőgazdasági területnek, de igazság
szerint ez már egy nagy előrelépésnek számít, hiszen tíz évvel ezelőtt még feleennyi sem volt.
Most nemrég jöttek ki a világstatisztikai adatok az ökogazdálkodás
vonatkozásában, és talán sokak
számára meglepő, de Magyarország világviszonylatban a 10. legdinamikusabban növekvő ország,
ami az ökoterületek méretbővülését illeti. Ez az adat azt mutatja,
hogy 2018 és 2019 között mintegy

Ökológiai gazdálkodás
93.000 hektárral nőtt az itthoni bio
terület, és ezt a piaci növekedés is
visszaigazolja.
Egyelőre azonban nem a hazai,
hanem a nyugat-európai felvevőpiacok azok, amik húzzák ezt az
ágazatot, hiszen az itthoni termelés java exportértékesítésre kerül.
Ezen próbálunk mi is javítani, és
azon, hogy ezek a nyers termékek
(mint például a gabona, az olajos
magvak) amik kikerülnek az országból, feldolgozva, hozzáadott
értékkel jelenjenek meg, illetve
hogy a helyi termékpályák itthon is
kialakuljanak.

MM • Ha körülnézünk Európában,
mik a követendő példák az ökogazdálkodást illetően?
DD • Az európai országok közül
érdemes kiemelni Ausztriát, mely
mezőgazdasági területeinek már
több mint 26%-án ökogazdálkodás
folyik. Ez az arány Csehországban
is már több mint 12%, tehát itt a
környezetünkben is lehet magas
arányokat találni.
Dánia azonban kiemelkedő példával szolgál. Talán kevesen tudják, hogy az Európai Unióban csak
Dánia előzi meg Magyarországot
a szántóföldi területek aránya tekintetében, de náluk az ökogazdálkodás már sokkal előrébb jár.
Olyannyira, hogy Dániában a közétkeztetésben részt vevő intézmények 60%-ban ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszereket
használnak. Koppenhágában pedig
ez az arány eléri a 90%-ot.

Dr. Drexler Dóra

az ÖMKi, az Ökológiai Mezőgazdasági
Kutatóintézet vezetője

MM • Mekkora itthon az igény az
ökológiai termékekre?
DD • Itthon is folyamatosan nő a
vásárlói tudatosság és az igény a
biotermékekre, ugyanakkor egyrészről a nyugat-európainál közismerten alacsonyabb a hazai
fizetőképes kereslet, másrészt a
friss fogyasztásra szánt öko termékeknek (zöldség, gyümölcs) itthon leginkább még csak kisléptékű
termelői vannak, akik elsősorban
kézi munkaerővel és behatárolt
termelési kapacitásokkal dolgoznak. Így az árak is magasabbak, és
a termékek is csak szűkebb körben
elérhetők.
Hazánkban a szántóföld a domináns, ahonnan viszont általában

nem azok a termények kerülnek
ki, amik az étkezésben közvetlenül lefednék az igényeket. Viszont
a feldolgozóipar felé irányuló gyümölcstermelésben már jelentős
a fejlődés Magyarországon, ami
az ökológiai gazdálkodást illeti.
A hazai gyümölcs-termőterületek
látható százaléka (például a bodza
esetében több mint 20%) már öko.
De a növényvédelmi szempontból „problémásabb” ültetvények,
így például a szőlő, alma, szilva
terén is rendelkezésre állnak már
hatékony ökológiai növényvédelmi technológiák, amik nagyon jól
működnek. Hasonlóképpen megoldható a szántóföldi zöldségtermesztésben az ipari paradicsom,
vagy a csemegekukorica ökológiai
termelése is.
Nagyon nagy különbsége az
ökológiai termelésnek, hogy nemcsak a felhasznált input anyagok
fogják meghatározni a sikert, hanem a betegségek és kártételek
megelőzésére szolgáló agrotechnikai intézkedések is. Számít, hogy
milyen vetésváltással dolgozunk,
hogy oldjuk meg a tápanyagellátást, és hogy mennyire ügyelünk
arra, hogy a kártevők természetes
ellenségeinek legyen tere, hogy
például a madárvilágot mennyire
tudjuk becsábítani a termőterületre. Egy fecske egy nap alatt akár
ezer rovart is megeszik, melyből
sok a kártevő.
Mi azt látjuk, hogy az ökológiai
gazdálkodást meg lehet valósítani,
életképes gazdasági és technológiai szempontból is. Ha ki tudnak
alakulni azok az integrációk, amikor a termelők nem egyedül vannak a piacon és árulják azt, amit
éppen megtermeltek, hanem ös�szeszerveződnek egy értékesítő
infrastruktúra köré, akkor sokkal
hatékonyabban, nagyobb súllyal,
és több hozzáadott értékkel tudnak
megjelenni a piacokon.

MM • Működhetne a világ teljes mezőgazdálkodása ökológia formában?
DD • Világszinten vannak tudományos modellezések arról, hogy mi
történne, ha az egész világ átállna
ökológiai gazdálkodásra. Ha globálisan nézzük, akkor azt kell mondjam, hogy ez önmagában nem
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oldaná meg a fő problémáinkat,
hiszen ennél komplexebb dologról
van szó.
Változtatni kellene például a
fogyasztói szokásainkon. Alapvetően akkor tudna fenntartható
módon, ökotermeléssel működni
globális szinten az élelmiszertermelés, hogyha megfeleznénk a jelenlegi húsfogyasztásunkat, valamint megszüntetnénk a pazarlást,
azt, hogy az élelmiszernek közel
40%-a kidobásra kerül. Ebben az
esetben működhetne a dolog és
nem is kellene hozzá több agrár
terület, mint a jelenlegi.
Magyarországra vonatkozóan
nincs még ilyen jellegű kutatás,
csak józan paraszti ésszel tudunk
gondolkozni. Jelen pillanatban is
több mint 20 millió embert tudunk
ellátni alapgabonákkal egy évben.
Ha átállnánk ökotermelésre, valamennyi terméskieséssel kellene
számolnunk. Ez tudjuk, hogy nem
olyan borzasztóan sok, de ha átlagosan mintegy 15-20%-kal termelnénk kevesebbet, még akkor
is bőven el tudnánk látni 10 millió
embert egy ökológiai termelési
rendszerrel. Persze ez egy elnagyolt gondolatmenet, de a lényeget
talán mutatja.
Azt gondolom, hogy gazdasági
oldalról is érdemes mindehhez
figyelembe vennünk, hogy nem
biztos, hogy az alacsonyabb áron
értékesíthető globális tömegtermék, mondjuk egy olyan tőzsdei
árucikk, mint a búza, Magyarország számára hosszú távon versenyképes út. Mi inkább afelé
hajlunk, hogy egy különleges, magasabb minőségű, prémium áron
értékesíthető, fenntarthatóságot
szolgáló termék a jobb befektetés,
akkor is, ha kicsivel kevesebb terem meg belőle.

MM • Mit tartanak a legnagyobb
eredményüknek?
DD • Talán azt tartom a legfontosabbnak a munkánkat illetően,
hogy nem a fióknak dolgozunk, hanem az eredmények, amik egy-egy
kutatásból megszületnek, gyakorlati, megfogható dolgok. Ilyen például az általunk kifejlesztett, a szőlő sorközökbe vethető magkeverék,
ami egy biodiverzitást fokozó, természeti értéket növelő magkeve-

rék, honos gyepi növényfajokból.
A hozzá kifejlesztett technológiával
nemcsak a talajt védi az eróziótól,
de kiváltja a gyomirtó szerek használatát is a sorközökben, de akár a
soraljban is. Ha úgy tetszik, ez egy
konkrét termék, ami hazai kutatás
eredménye és a gyakorlatban már
több száz gazda használja.
Tudásintenzív ágazat a miénk és
az egyik nehézsége, hogy nagyon
oda kell figyelni a termelési folyamatokra, megelőző intézkedéseket
kell tenni, még mikor nincs semmi gond, és rögtön beavatkozni,
amikor elindul egy probléma. Ehhez mind gyakorlati ismeretekre,
szaktudásra van szükség, szaktanácsadói hálózatunkkal ebben
szeretnénk segítséget nyújtani a
gazdálkodóknak.

MM • Mennyire népszerű a magyar
családok körében a komposztálás?

DD • Azt látom, hogy ebben is van
egy erős fejlődés és tudatosabbá
válás. Az a tapasztalatunk, hogyha komposztálásról van szó, erről
írunk vagy erről teszünk közzé videót, az nagyon sok embert érdekel, mondhatjuk, hogy az egyik legnépszerűbb témánk. Nemsokára
kötelező lesz az Európai Unióban
a háztartási szerves anyagok külön
gyűjtése, úgyhogy abban bízunk,
hogy ez is előre fogja mozdítani az
ügyet.
Uniós célkitűzés az is, hogy
2030-ra az EU öko területeinek
aránya elérje a 25%-ot, ami nem
biztos, hogy minden országban
egyformán teljesíthető elvárás,
de EU-s szinten, átlagosan megvalósítható lehet. Valószínűleg
nálunk, a 6%-ról inkább a 15%
elérése lehet a reális cél, mi is
ezért, ezen cél eléréséért dolgozunk tovább. ■
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lidl magyarország

mérföldkövek
1930 a Schwarz család

megalapítja a Lidlt

2000 a magyarországi

leányvállalat megalapítása

2004 a Lidl megnyitja első

logisztikai központját és 12
áruházát Magyarországon

2006 a Lidl megnyitja második
logisztikai központját
Hejőkürtön

2009 megnyílik a Lidl 3.

logisztikai központja
Szigetszentmiklóson

2013 a Lidl a magyar

beszállítókért program
indulása

2015 a Lidl üzletek alapterülete
meghaladja a 300 ezer m2-t
2019 15 éves a Lidl

Magyarország

2020 épül a Lidl 4. logisztikai
központja Ecseren
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A Lidl alapítása Josef Schwarzhoz
és családjához köthető. Mára a Lidlt
Európa egyik vezető diszkontáruházaként tartják számon, jelenleg 32
országban van jelen.

Lidl Magyarországon

A kereskedelmi hálózat több mint 15
éve van Magyarországon, 2004-ben
nyitotta meg első 12 áruházát és
székesfehérvári logisztikai központját. 2006-ban és 2009-ben további
2 logisztikai központ megnyitására
került sor, 2020-ban pedig elkezdődött a 4. logisztikai központ építése. Mára a Lidl Magyarország üzleteinek alapterülete meghaladja a
300 000 m2-t, alkalmazottainak száma több mint 7500 főre emelkedett,
hazai áruházainak száma pedig 187re. Az elmúlt néhány évben a diszkont élelmiszer-kereskedelmi hálózatok között a Lidl átvette a vezető
szerepet, fejlődése töretlen, a napi
fogyasztási cikkek kis- és nagykereskedelmében immár a második
legnagyobb kiskereskedelmi lánc az
éves árbevétel tekintetében.

Termékkínálat

A vállalat erőssége az egységes,
jól átlátható áruházi struktúra ki-

alakításában, a jól átgondolt termékkínálatban, a hatékony munkafolyamatokban és a termékek
kiváló ár-érték arányában rejlik.
A vállalat kifejezetten büszke saját márkás kínálatára, melynek
minőségét a vevők elégedettsége
és visszatérése, a fogyasztók és a
szakma képviselői által megszavazott díjak, valamint a termékek
független teszteken elért eredményei is igazolják, és bizonyítják a
vállalat által képviselt értékek létjogosultságát.

Lidl-filozófia

Az áruházlánc filozófiája négy
alapelven nyugszik: a minőségen,
a frissességen, az egészségességen és a kedvező áron. A Lidl ezen
négy pillért figyelembe véve igyek-

A MÁRKA SZÁMOKBAN
• több mint 11 200 áruház
Európa-szerte
• 187 áruház Magyarországon
• több mint 7500 magyar Lidlalkalmazott
• 2019-ben bruttó 685 milliárd
forint forgalom

lidl
szik kielégíteni vásárlói körének
igényeit. Az egységes Lidl-képet is
megteremtő standardizálás, a kiváló beszállítói auditálási rendszer,
a körültekintő élelmiszer-biztonsági és minőség-ellenőrző folyamatok teremtik meg a Lidl valódi
értékét.

Lidl a magyar beszálLítókért
program

Az áruházlánc számára mindig is
fontosak voltak a hazai értékek,
ezért 2013-ban elindította a „Lidl a
magyar beszállítókért” programot
azzal a céllal, hogy növelje kínálatában a magas minőségű hazai
termékek arányát, támogatva ezzel
a hazai vállalkozásokat a magyarországi és a külpiacokon való megjelenésben egyaránt. A Lidl hos�szú évek óta azon dolgozik, hogy
felkutassa a legkiválóbb magyar
termelőket, beszállítókat és hos�szútávú partnerséget alakítson ki
velük, hozzájárulva ezzel a magyar
gazdaság fejlődéséhez és versenyképességéhez.

A JÖVŐ ÚTJÁN

A Lidl Magyarország már ma gondoskodni akar a holnapról. Hazánk
egyik legdinamikusabban fejlődő
élelmiszer-kiskereskedelmi vállalataként felelősnek érzi magát
azért, hogy mindennap úgy teljesítse a minőségre vonatkozó
ígéretét, hogy működése a fenntartható erőforrás-felhasználás, a
tisztességes üzleti kapcsolatok, a
felelős foglalkoztatás és a társadalmi szerepvállalás alapelveire
épül. Első Fenntarthatósági Jelentésében bemutatja, hogy mit jelent
számára a felelős üzleti működés,
és teszi ezt azért, hogy a vállalatot a biztos közös jövőt szem előtt
tartva építse fel.

Fenntartható
tanúsítással rendelkező
alapanyagok

A Lidl Magyarország célja, hogy
támogassa a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatokat, ezért
törekszik a fenntarthatósági tanúsítással rendelkező saját márkás
kakaótartalmú, valamint kávé- és

teatermékei arányának növelésére. A vállalat vizsgálja annak a lehetőségét, hogy mely saját márkás
termékek esetében helyettesíthető
a pálmaolaj más növényi zsírokkal
vagy olajokkal, és mely termékek
esetében lehetséges fenntartható
forrásból, az RSPO (Fenntartható
FENNTARTHATÓ
PÁLMAOLAJAT TARTALMAZÓ,
NEM TÁPLÁLKOZÁSI CÉLÚ
SAJÁT MÁRKÁS TERMÉKEK
SZÁMA (2019)
ÁLLANDÓ

IDŐSZAKOS
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darab

darab
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Pálmaolaj Kerekasztal) által tanúsított termesztésből származó
pálmaolaj felhasználása. Az RSPO
a legelismertebb intézet, amely
szakmai partnerekkel együttműködve alakítja ki a fenntartható
pálma(mag)olaj-termesztés feltételeit és tanúsítási követelményeit, amelyek hozzájárulnak többek
között az esőerdők védelméhez.
A Lidl Magyarország célja, hogy
2020 végéig a saját márkás, nem
táplálkozási célú termékek, illetve 2022 végéig a saját márkás
élelmiszerek esetében 100%-ban
RSPO által tanúsított, fenntartható forrásból származó pálmaolajat
használjon fel.

A Lidl 2009 óta a Harvest Basket
gyorsfagyasztott burgonya,
illetve a Snack Day
burgonyachipsek gyártása során
már napraforgóolajat használ a
pálmaolaj helyett.

A fa, cellulóz és papír eredetű
nyersanyagot tartalmazó termékei és csomagolóanyagai esetében
kiemelten figyel az alapanyag-felhasználás racionalizálására, az
újrahasznosított anyagok hasz-

nálatára. Friss rost használatakor előnyben részesíti a Forest
Stewardship Council® (FSC) által
tanúsított alapanyagokat. A Lidl Magyarország célja, hogy valamennyi
saját márkás, Non-Food időszakos
termékénél 2020 végéig, az élelmiszer- és Near-Food termékei esetében pedig 2021 végéig tanúsítottan újrahasznosított anyagra vagy
FSC-tanúsítvánnyal
rendelkező
friss rostra térjen át, a csomagolásokat és a címkéket is beleértve.
FSC- VAGY
PEFCTANÚSÍTVÁNNYAL
RENDELKEZŐ, CELLULÓZT
VAGY ÚJRAHASZNOSÍTOTT
ANYAGOT TARTALMAZÓ
TERMÉKEK SZÁMA (2019)
ÁLLANDÓ

IDŐSZAKOS

65
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darab

darab

Mindemellett például több Pilos termék csomagolásán is már
megtalálható a tanúsítást igazoló
FSC®-embléma.

Fenntartható termékek
széles kínálata

A Lidl Magyarország számára
fontos, hogy a saját márkás termékei előállítási folyamata és az
előállításkor hasznosított alapanyagok beszerzése is a fenntarthatósági alapelveket kövesse.
Kínálata kialakításakor a magas
minőségű, biztonságos és fenntartható termékekre koncentrál,
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n keletkező szén-dioxid-kibocsátást semlegesítse.
bonsemlegesség biztosítása érdekében a vállalat
kedéseket határoz meg a termékek előállítási folyamatából
eztethető szén-dioxid-kibocsátás megelőzésére és
kentésére, valamint nyomon követi és összesíti a
Level Meat burgerpogácsa és készítmény termékek
-dioxid-kibocsátását, majd a kapott értéket klímavédelmi
ekt támogatásával melyeket
ellentételezi. nemzetközileg

lidl

széles
A Lidl Magyarország törekvékörben elismert szervezetek ta- seit tükrözi, hogy 2018 és 2019
2. Helyi beszerzés
A klímavédelmi akcióval kapcsolatban bővebben
núsításaival is igazol. A tanúsítá- között
a receptúrájukban kehonlapunkon tájékozódhat.
sok
az
élelmiszer-előállítás
vagy
vesebb
sóval készült termékeit
A Lidl Magyarország számára kiemelten
fontos
a hazai értékek,
ezáltal a helyivonatkoznak,
-termelés
módjára
közel másfélszeresére növelte,
állítók támogatása. 2013 márciusában indítottuk el a „Lidl
A magyar tradíciók megőrzése jegyében a Lidl Magyarország
a gazdálkodások minősítésekor
míg csaknem megnégyszerezte
gyar beszállítókért” programunkat azzal a céllal, hogy
2019 augusztusában létrehozta a Hazánk Kincsei márkát.
környezeti
és
társadalmi
szema
kevesebb
ljük a hazai beszállítóink számát, és még több magyar
Az állandó saját receptúrájukban
márkás kínálatunk részét képező,
valamint cuéket kínálhassunkpontokat
vásárlóinknak. A
eredményeként
időszakos ajánlatainkban
is megjelenő
termékek magyar
isprogram
figyelembe
vesznek.
korral készült
termékei
számát.
földi beszállítóktól beszerzett élelmiszereink értéke
partnereink közreműködésével, hazai alapanyagokból,
A környezeti hatás csökkentélan a teljes élelmiszer-beszerzésünk közel 60%-át jelenti:
tradicionális eljárással készülnek. A hazai ízeket kedvelő
se mellett érték
a Lidl
Magyarország
-ban a teljes élelmiszer-beszerzési
59,2%-át,
2019-ben vásárlóink a Hazánk Kincsei márkanév alatt kiváló minőségű,
%-át tette ki.
hagyományos magyar termékekkel találkoznak áruházaink
célja a fenntartható termékek
polcain.
iránti
igény
kiszolgálása
magas
dezeken felül, a magyar beszállítóktól vásárolt
Kevesebb
minőségű
árucikkeivel.
A széles
miszerek beszerzési
értéke nominálisan
24,4%-kal
hozzáadott
2019-ben az előző
évhez képest,
amivel kiemelkedő
kínálat
sikerét
mutatja, hogy a
cukor
ékben járultunk hozzá a magyar gazdaság fejlődéséhez.
Lidl Magyarország fenntarthaaz eredeti
yi beszállító, akinek a székhelye a szerződés szerint Magyarországon van.
tósági szabvánnyal rendelkező,
receptúrához
saját márkás termékei értékesíképest
tésének árbevétele pozitív trendet mutat, 2018 és 2019 között
0,65%-kal növekedett.
Az értékesített fenntartható
A Freeway gyömbér ízű üdítőital
termékek aránya 2018-ban 11,1%,
cukortartalma (1,5 l) 2019. no2019-ben 9% volt az értékesített
vember 1-jétől 9,2 g/100 ml-ről
saját márkás termékeket tekintve,
5,8 g/100 ml-re, azaz 37%-kal
ám a relatív csökkenés mögött a
csökkent. Az Európai Bizottság
piacon egyedülinek számító, nagytápanyagprofilja által előírt 8,0
mértékű növekedése áll.
g/100 ml-es értéket már sikerült
13

elérni.

2019-ben az értékesített saját
márkás termékek
árbevételének
9%-a fenntartható
termékekből származott.

A kevesebb több! 20%-kal
kevesebb só és cukor 2025-ig!

A Lidl Magyarország minőségfejlesztési vállalásai részeként törekszik arra, hogy az aktuális táplálkozástudományi
ismeretekhez
igazodva támogassa vásárlóit a
tudatos, egészséges életmódba beilleszthető, valamint a speciális táplálkozási igényeknek megfelelő termékek kínálatával. A vállalat célja,
hogy 2025 januárjáig a saját márkás
termékkínálat esetében a hozzáadott cukor- és sótartalom értékesítési mennyiséggel súlyozott átlagát
20%-kal csökkentse. Az egészségtudatos táplálkozás előmozdítása
érdekében hivatalos szakmai partnerként a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével kötött együttműködési megállapodást.
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Intézkedéseinek
köszönhetően
így kimagasló eredményeket ért
el a só- és cukormennyiség-megtakarítás terén is: 2019-ben 196,3
tonna, a 2018-as értékhez képest
több mint kétszeres cukormen�nyiséget, valamint 18 tonna sómennyiséget spórolt meg.

A Lidl támogatja
a környezettudatos
táplálkozást

A növényi alapú, húsmentes termékek egyre népszerűbbek a fogyasztók körében. A Lidl Magyarország
a klíma- és állatvédelmi szempontokat szem előtt tartó vásárlóit
vegán termékei egyre szélesebb
választékával segíti abban, hogy
kiegyensúlyozottan és változatosan táplálkozhassanak. A vállalat
rostban, vitaminokban és ásványi
anyagokban gazdag növényi készítményekből (például többféle ízesítésű humusz), valamint félkész és
kész termékekből (például vegán
tavaszi tekercs, szójadesszert) álló
vegán kínálata 2019-ben a Next Level Meat saját márkás termékcsaláddal bővült. A Lidl Magyarország
100%-ban növényi alapú húspótló

Next
és
Next Level
Level Meat
Meat burgerpogácsa
burgerpogácsa és
készítmények
100%-ban
karbonkészítmény
termékeink
100%-ban
semlegesek
karbonsemlegesek.
termékei környezettudatos alternatívát kínálnak; a vállalat célja, hogy
a burgerpogácsa és készítmény termékek előállítása során keletkező
szén-dioxid-kibocsátást semlegesítse. A karbonsemlegesség biztosítása érdekében a Lidl Magyarország intézkedéseket határoz meg
a termékek előállítási folyamatából
eredeztethető
szén-dioxid-kibocsátás megelőzésére és csökkentésére, valamint nyomon követi és
összesíti a Next Level Meat burgerpogácsa és készítmény termékek
szén-dioxid-kibocsátását, majd a
kapott értéket klímavédelmi projekt
támogatásával ellentételezi.

A Lidl Magyarország
műanyagcsökkentési céljai
és eredményei

Az áruházlánc célul tűzte ki maga
elé, hogy 2025-re 20%-kal csökkentse a műanyag felhasználását és
a saját márkás termékek csomagolóanyagainak 100%-át maximálisan
újrahasznosíthatóvá tegye. E folyamat eredményeként a vállalat beszállítóival együttműködve számos
intézkedést vezetett be, mely révén
az áruházlánc évről-évre csökkenti műanyag-csomagolóanyagainak
felhasználását és járul hozzá a környezet megóvásához. Az eredményekhez hozzájárult a vállalat azon
2019-es intézkedése is, melynek keretében a saját márkás vizei palackjainak súlyát és a kupak méretét
csökkentette. Mindemellett törekszik az újrahasznosítható anyagok
alkalmazására, a vállalat által felhasznált újrahasznosítható PET- és
műanyag csomagolóanyagok pedig
teljes mértékben a körforgás megvalósulásához járulnak hozzá. ■

Kutatás

Fókuszban a fenntarthatóság
A fenntarthatóság az FMCG-szférában is égető és aktuális témának számít, amelyet folyamatosan
formálódó attitűdök és szokások
öveznek, így elmaradhatatlan,
hogy nyomon kövessük a témával kapcsolatos fogyasztói trendeket. A NielsenIQ reprezentatív
szindikált fogyasztói kutatásában
megvizsgálta a magyar lakosság
viszonyát a fenntarthatósághoz
és fenntartható gazdasághoz. A
2020-as kutatás kvalitatív és kvantitatív lábakra is támaszkodott.

A környezettel
és környezetvédelemmel
kapcsolatos attitűdök

A felnőtt lakosság körében nem tapasztalhatóak erős érzelmek a környezettel, környezetvédelemmel
kapcsolatban. A megkérdezettek
16%-a állítja, hogy figyelemmel kíséri a környezettel kapcsolatos híreket, és a válaszadók egyötöde aggódik a természet állapota miatt. A
többség inkább semlegesnek vagy
negatívnak bizonyult a környezettel
kapcsolatos hírek nyomon követése és a természet állapota miatti
aggodalom tekintetében.
A válaszadók szerint – összhangban a médiában megjelenő
hírekkel – jelenleg a légszennyezés, a globális felmelegedés, valamint a klímaváltozás jelentik a
legkomolyabb környezetvédelmi
problémákat (ezeket a válaszadók
több mint fele sorolta fel). Első helyen említette a klímaváltozást a
válaszadók egynegyede, a globális
felmelegedést a megkérdezettek
több mint egyötöde, a légszennyezést pedig 16%-uk.

delem. A többség azon a véleményen van, hogy a fenntarthatóság
mindannyiunk felelőssége, vagy
legalábbis az kellene, hogy legyen.
Mindezek ellenére viszonylag
alacsony elköteleződés észlelhető
a rendszeres, környezetvédelmet
szolgáló cselekvések tekintetében. Négy, környezetvédelemmel
és fenntarthatósággal kapcsolatba hozható tevékenység épült be
a háztartások mindennapi rutinjába: a szelektív hulladékgyűjtés,
a csapok elzárása, az elektromos
eszközök kikapcsolása és saját
bevásárlótáska használata bizonyult a legjellemzőbbnek – ezek a
háztartások több mint kétötödében
rendszeresnek számítanak.
Emellett a lakosság több mint
fele alkalmanként környezetbarát csomagolású terméket választ,
minden második megkérdezett
pedig időnként elkerüli a műanyag
csomagolóanyagokat, ugyanennyien választanak alkalmanként újrahasznosított verziót.

Négy szemlélet, négy fogyasztó

A környezetvédelemmel kapcsolatos attitűdök és viselkedés alapján
a NielsenIQ az alábbi négy fogyasztói csoportot különbözteti meg.
Aktív elkötelezettek: Követik a
környezettel kapcsolatos híreket,
és aggódnak a természet állapota
miatt. Ők azok, akik valójában tesznek valamit a fenntarthatóságért:
az átlaghoz viszonyítva háromszor
több rendszeres környezetvédelmi
tevékenységet végeznek a mindennapjaikban.

Groszmann Diána

Consumer Insights Üzletágvezető,
NielsenIQ
Ígéretes kezdők: A jelek szerint elindultak afelé, hogy idővel az aktív
elkötelezettek csoportjához tartozzanak. A környezettel kapcsolatos érzelmeik inkább mérsékeltek,
nem jellemző a környezetért érzett
aggodalom, valamint nem követik
aktívan a releváns híreket. A rendszeres környezetvédelmi tevékenységeik száma átlagos.
Hencegők: Úgy tűnik, mintha törődnének a környezettel: állításuk
szerint aggódnak a környezet miatt és követik a híreket a témában.
Ugyanakkor cselekvés szintjén
nem igazán aktívak, a mindennapi
rutinjukba nem épültek be a környezet védelmével kapcsolatos
rendszeres tevékenységek.
Passzívak: Nem érdekeltek a témában – nem követik a környezettel kapcsolatos híreket és nem
aggódnak a természetért. Az átlagosnál lényegesen kevesebb
olyan tevékenységet végeznek,
amely összekapcsolható a környezettel.

Fenntarthatóság a köztudatban

A NielsenIQ felmérése alapján
minden második ember hallott már
a fenntarthatóságról. A megkérdezettek a fogalom magyarázata során spontán módon nem hivatkoznak konkrét definícióra. Ehelyett
különböző fogalmakra és tevékenységekre utalnak, amelyeket a
fenntarthatóság és a fenntartható
gazdaság részének tekintenek. Az
általános vélekedés szerint a fenntarthatóság több mint környezetvé95

Kutatás
Módszertan
1. Kvalitatív modul:
• Fókuszcsoportos interjúk
• 25-49 éves fogyasztók
Budapesten
• Döntéshozók a háztartási
vásárlásokban
• 4 fókuszcsoport, 6-6
résztvevővel
• Adatfelvétel: 2020. február
• Fenntarthatóság, mint a
vizsgált témák egyike

Mi tesz valamit
fenntarthatóvá?

A NielsenIQ arról is megkérdezte a
fogyasztókat, hogy véleményük szerint milyen tényezők határozzák meg,
hogy fenntarthatónak minősül-e
az alapanyagok forrása. Magasan
kiemelkedik a szempontok közül a
környezetszennyezés elkerülése: a
megkérdezettek több mint egyharmada első említésre ezt a jellemzőt
emelte ki. Ezt a haszonállatok jólléte
követte, majd az erdőirtás-mentes
forrás és a felelős vízgazdálkodás.
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Információigény
és tájékozódás

Az élelmiszeripari termékek vásárlásakor az összetétel és az
alapanyagok eredete a leginformatívabb adat a válaszadók számára. A megkérdezettek 14%-a
mindig megnézi a csomagoláson
az adott termék összetételével
kapcsolatos információkat, 45
százalékukra pedig részben igaz
ez az állítás.
A fenntarthatóságra vonatkozó
termék-/vállalati információk leg-

2. Kvantitatív felmérés:
• Offline személyes interjúk
• 18-59 éves magyar
lakosság
• Reprezentatív minta korra,
nemre, végzettségre,
régióra, településtípusra
• Minta nagysága: N=800
• Adatfelvétel: 2020.
november
• Fogyasztói vélekedések,
hiedelmek és viselkedés
a fenntarthatóság
tekintetében
fontosabb forrása a termékek csomagolása: A megkérdezettek több
mint fele (54%-a) ezt említette elsőként, összesen 64%-uk informálódik innen (is).
Az aktív elkötelezettek jelentősen tudatosabbnak bizonyultak
az információk rendszeres ellenőrzésében, emellett lényegesen
magasabb arányban tájékozódnak
csomagolásról, promóciókból és a
minősítő testületektől.
A fenti kutatás eredményei is
azt mutatják, hogy a gyártók és
a kereskedők számára egyaránt
fontos, hogy hangsúlyt helyezzenek a fenntarthatóságra és a
környezetvédelemmel
kapcsolatos tájékoztatásra. Mindezt az
adott célközönség igényeihez
igazodva kell megtenni – ebben
segít a NielsenIQ már elérhető szindikált kutatása, amellyel
átfogó képet kaphat az aktuális
fogyasztói hozzáállásról. A NielsenIQ folyamatosan nyomon követi a fogyasztói magatartásban
végbemenő változásokat, ezért
a fenntarthatóság témájában új
kutatási hullámmal jelentkezünk
2021 novemberében. ■

Tények
a tudatos
tervezésért
NielsenIQ. Never guess.
Kérlelhetetlenül a lehető legrészletesebb
adatkészlet nyomában: minden fogyasztói
tranzakciót mérünk, hogy olyan tudással
vértezzük fel a vállalatokat, amely
a növekedés kulcsaként szolgál.

Rossmann Magyarország Kft.

Rossmann Magyarország Kft.

cégtörténet

A Rossmann Magyarország Kft. az
egyik legdinamikusabban fejlődő drogéria-parfüméria hálózat
Magyarországon. Első üzletünket 1993. december 17-én nyitottuk Debrecenben. Székhelyünk és
logisztikai központunk Üllőn, a
Zsaróka út 8. szám alatt található.
Országosan több mint 200 bolttal
várjuk vásárlóinkat. Közel 1700
munkavállalót
foglalkoztatunk,
dolgozóink több mint 95%-a nő.
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Az ország egyik legsikeresebb
drogérialáncaként működünk. Vállalatunk elkötelezett híve a folyamatos innovációnak, szakértői csapatunk nap, mint nap azon dolgozik,
hogy magas szinten szolgálja ki a
vásárlóinkat.

Márkatörténet

A Dirk Rossmann GmbH egy magántulajdonban lévő vállalat, amelynek
többségi tulajdonosa a Rossmann
család. A cég székhelye Hannover

közelében, Burgwedelben található. A családon kívül a cég 40%-a
az A.S. Watson Group tulajdonában
van. A Rossmannak összesen 5 leányvállalata van Lengyelországban,
Csehországban Magyarországon,
Albániában és Törökországban.
Jelenleg összesen 56.300 munkavállalót foglalkoztat világszerte.
A kiváló minőségű Rossmann
drogériák átlagos értékesítési területe 590 négyzetméter. A fehér
és piros szín kívül és belül egy-

Rossmann Magyarország Kft.
aránt dominál, ezeket tükrözi a
„ROSSMANN” logó is. A cég emblémája, a kentaur, az „O” betűvel: Ez
a görög legendákból származó mitikus lény szimbolizálja az alapító
és tulajdonos Dirk Rossmann nevét.

Kereskedelmi
és marketing fókusz

mérföldkövek
1993 Megnyit az első Rossmann Magyarországon

Első sajátmárkás termékeink: SunOzon, Babydream

2003 Megnyit a 100. Rossmann Magyarországon
2009 A vállalat Üllőre költözik a 27.000 m2-es központjába
2012 Útjára indul az Online Drogéria
2013 20 éve van jelen a cég Magyarországon

Elindul a Rossmanó Babaprogram és a Rossmann Facebook oldala

2014 Cégünk arca Árpa Attila

Új szlogenünk: Tudjuk, mire vágysz!

2015 Fesztiváldrogériaként nagy sikert aratunk a Sziget Fesztiválon
Fogyatékosság-barát Munkahely lettünk

2016 Mamut II. Bevásárlóközpontban kinyit a futurisztikus megjelenésű
Rossmann drogéria.
Megjelenünk az Instagramon

2017 Megnyílik a 200. Rossmann üzlet
2018 25 éve van jelen a Rossmann Magyarországon
2019 Újranyitottuk az 1-es számú üzletünket Debrencenben
5. alkalommal nyertük el a SuperBrand díjat
Elindult a Rossmann + VIP program
CSR Hungary Díj

2020 Február 1-től Flórián László és Németh Kornél együtt vezeti a
Rossmann Magyarország Kft.-t.
Elindul a LinkedIn karrier oldal

2021 Tavasszal elindul Budapesten a Rossmann Online Drogéria akár
aznapi kiszállítást vállaló szolgáltatása

Az a küldetésünk, hogy vásárlóink
önmagukat szebbnek, ápoltabbnak
és egészségesebbnek, otthonukat
pedig tisztábbnak érezzék. Nők,
fiatalok és családok számára elérhető, barátságos, szakértő, de
ugyanakkor modern és trendi drogéria vagyunk. Tudjuk, mire vágynak vásárlóink.
Vevőorientált vállalatnak tartjuk
magunkat, hiszen úgy dolgozunk,
hogy minden osztályunk és minden munkafolyamatunk a vásárlók
maximális elégedettségét szolgálja, és megfeleljen a fogyasztóink
igényeinek. A legfontosabb számunkra, hogy vásárlóinknak megfelelő választékot, versenyképes
árakat, valamint magas színvonalú
és udvarias kiszolgálást nyújtsunk.
2012-ben indítottuk el Online Drogériánkat, amelyben folyamatosan
bővül az elérhető termékek köre és
Magyarországon egyedülálló országos kiszállítással büszkélkedhetünk.
Szintén 2012-ben indítottuk útjára a Rossmanó babaprogramot,
mely azóta is hatalmas népszerűségnek örvend a kismamák körében, hiszen havonta megújuló akciókkal segítjük a háztartásokat. Az
elmúlt években több százezer kismama használta ki a programban
rejlő lehetőségeket. Az ő lojalitásuk arra motivál bennünket, hogy
a programot folyamatosan tovább
fejlesszük annak érdekében, hogy
ez a szívünknek különösen kedves
vásárlói csoport még több kedvezményhez jusson.
Természetesen nem feledkezünk meg a fiatal generációról sem,
melyet nem csak a folyamatosan
megújuló választékunk mutat; Facebook és Instagram oldalunkon
keresztül rendszeresen tájékoztatjuk őket a legfrissebb termékek
megjelenéséről, mindezek mellett
az oldalakon szórakoztató tartalom
is található, számos applikációval
és nyereményjátékkal várjuk kedvelőinket.
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napokban. Sőt, már évekkel ezelőtt
kivezetésre kerültek a nylon táskák, és helyettük már új papírtáskákkal találkozhattok!
Azt tudtad, hogy évente 6.000.000
db papír kuponlevelet nyomtattunk, ami évente több tonna papírt
jelent?
Az elmúlt 3 évben már felére csökkentettük az akciós újság nyomdai
példányszámát! Természetesen továbbra is célunk megtalálni azokat
a csatornákat, ahol környezetbarát módon értesülhettek legújabb
kedvezményeinkről! A Rossmann+
VIP program magával hozta, hogy a
kuponjainkat elérhetik a kedves vásárlóink DIGITALIZÁLT formában!

Fenntarthatóság
Azt tudtad, hogy a LED izzók
használata olyan tekintetben is
kimutatható megtakarítást eredményez, hogy a hagyományos izzókhoz és fénycsövekhez képest
nem fűtik a környezetüket, emiatt
a meleg hónapokban kevesebb
légkondicionálót kell használni?
Boltjaink az év melegebb időszakaiban textilrolót használnak annak
érdekében, hogy csökkentsük a
légkondicionálók üzemidejét. LED
izzókat használunk – ezzel is csökkentve az éves elektromos áram
igényünket.
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Azt tudtad, hogy legújabb bevásárló táskáink alapanyaga 100%
bio? Házi komposztban egy év
alatt teljesen lebomlik!
Évek óta árulunk többször használatos bevásárló táskákat, ami kis
méretének köszönhetően egy nagyon praktikus eszköz a minden-

Azt tudtad, hogy Prokudent fogkefénk 100%-ban újrahasznosított
műanyagból készült, és hogy a
Procter&Gamble partnerünkkel
együttműködve elsőként vezettük
be az újrahasznosított csomagolású tengeri hulladékból gyártott
Head&Shoulder samponokat?
A beszerzésen dolgozó kollégák
folyamatosan és hatalmas lendülettel tárgyalnak beszállító partnereinkkel, hogy minél több olyan
termék kerüljön a Rossmann üzletek polcaira, ami akár beltartalmát,
akár csomagolását érintve, de a
fenntartható jövő felé halad! ■

TERMÉSZETESEN ROSSMANN

KERÜLJ KÖZEL A TERMÉSZETHEZ!

Vásárolj Rossmann+ kártyáddal,
és kedvezményesen a tiéd lehet
a kollekciónk összes darabja!
termeszetesen.rossmann.hu

Alterra-termékek: Bevizsgáltan vegán és natúrkozmetikai terméknek minősített, és ennek megfelelően hivatalos jelzéssel ellátott készítmények!
A termékek minimum 95%-ban újrahasznosítható csomagolással rendelkeznek! Könyv: 100%-ban újrahasznosított alapanyagból készült.
Bambusz-színes törölköző: 70% bambuszból és 30% pamutból készült. Környezetvédelmi szempontból egy magas bambusztartalmú törölköző
„zöldebb” megoldás lehet, mint egy hagyományos textilből előállított darab. Táska: 60% újrahasznosított pamutot és 40% újrahasznosított
műanyagot tartalmaz.
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SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.

Dinamikus növekedés és töretlen bizalom:
idén 30 éves a SPAR Magyarország
Ebben az évben ünnepli harminc
éves évfordulóját Magyarország
egyik legdinamikusabban fejlődő
napi fogyasztási cikk kereskedelmi
vállalata, amely az esztendők során
folyamatosan képes volt növekedni
és mindig alkalmazkodott a vásárlói
igényekhez. A kezdetek óta változatlan a magas minőség iránti elköteleződése, mind az egyre szélesebb
árukínálat, mind a szolgáltatások
tekintetében. A több mint 14 000 főt
foglalkoztató SPAR Magyarország a
modern kor kihívásaira válaszol az
átfogó fenntarthatósági programjával, illetve azzal, hogy – a pandémia
idején is – töretlenül folytatja az új
áruházak építését, üzlet-korszerűsítő programját, franchise-hálózata, logisztikai központjai és élelmiszer-termelő üzemei bővítését,
miközben a beruházásai során a
legmodernebb környezetbarát és
energiatakarékos anyagokat és
technológiákat alkalmazza.

A kezdetektől napjainkig

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. első SPAR szupermar102

ketét Tatán nyitotta meg 1991ben. Tevékenysége első éveinek
áruház-átalakításait és üzlethálózat-vásárlásait új üzletnyitások
sora követte, közöttük zöldmezős
beruházások is. A hálózatbővítés
jelentős lépése volt a 2002 végén átvett tizennégy Billa üzlet
SPAR-rá történő átalakítása, valamint a huszonkét Kaiser’s szupermarket 2003-as megvásárlása.
A SPAR történetének legnagyobb
akvizícióját 2008-ban hajtotta végre, amikor átvette a Magyarországon működő teljes Plus-hálózatot.
A cégcsoport 2012-ben megkezdte
itthon a franchise-rendszer kiépítését, melynek eredményeként
2020‑ra 207 üzlet csatlakozott már
a programhoz.
A magyarországi üzletek áruellátásáról a központi logisztikai
egységek gondoskodnak. Az első
ilyen létesítmény az 1994 óta üzemelő és a hálózattal együtt folyamatosan bővülő és korszerűsödő
bicskei raktárbázis épületegyüttese, amely helyet ad a társaság
adminisztratív központjának is.

2008-ban nyílt meg a SPAR második logisztikai egysége Üllőn.
A cégcsoport folyamatos növekedése miatt 2020-ban mindkét logisztikai központban kapacitásbővítésre került sor összesen 4,5 milliárd
forint értékben.
2004-ben nyitott meg a SPAR saját húsfeldolgozó egysége, a Regnum Húsüzem és Oktatóközpont
Bicskén, amely egy 2020-as akvizíció során további üzemegységgel, a Regnum Húsüzem Perbállal
bővítette kapacitását. 2018-ban a
kényelmi termékeket gyártó SPAR
enjoy. convenience üzem is elindult,
ami megnyitása óta egyre szélesebb szendvics- és salátakínálattal
látja el az üzlethálózatot.
2019-ben indította el házhozszállítási szolgáltatását a vállalat,
és tavaly a SPAR online shop is kapacitásbővítésen esett át, bevezetve az akár a rendelés napján történő kiszállítást.
A SPAR Magyarország az ország egyik vezető napi fogyasztási
cikk kereskedelmi láncaként 2020
végén 588 egységet üzemeltetett
több üzlettípusban. Több mint tizennégyezer munkavállalójával a
SPAR-csoport Magyarország egyik
legnagyobb munkaadója.

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
A minőségi munka elismerése

Befektetés a környezeti fenntarthatóságba, részvétel a társadalmi ügyekben, a vásárlók igényeit
szem előtt tartó, színvonalas kereskedelmi tevékenység: a SPAR
Magyarország
munkáját
több
díjjal is elismerték 2020-ban.

mérföldkövek
1991 Az első SPAR

szupermarket megnyitása

1994 A bicskei logisztikai
központ elindulása

1995 Az első INTERSPAR

hipermarket megnyitása
Győrben

2002 A BILLA üzletlánc
felvásárlása

2003 A KAISER’S üzletlánc
felvásárlása

2004 A bicskei Regnum húsüzem
indulása

2006 Az első City SPAR

szupermarket megnyitása

2008 A Plus-hálózat felvásárlása
2008 A második logisztikai

központ megnyitása Üllőn

2009 A SuperShop

hűségprogram
kiterjesztése az egész
hálózatra

2012 A SPAR franchise-hálózat
elindítása

2016 Oktatóközpont és szeletelő
részleg kialakítása a
húsüzemben

2018 A SPAR enjoy. convenience
üzem indulása

2019 Elindul a SPAR Online Shop
2020 A Regnum húsüzem perbáli
egységének megnyitása

A tatai INTERSPAR áruház nyerte
el 2020-ban hipermarket kategóriában Az Év Boltja, valamint a StarStore díjakat. A Budapest Airport
megítélése szerint a területén lévő
173. számú SPAR szupermarket
a 2020. évi teljesítménye alapján elnyerte az év kereskedelmi partnere
díjat. A Magyar Termékekért Kereskedelmi Versenyen pedig szakmai
különdíjat szerzett a cég a kiemelkedő promóciós együttműködésért.
A SPAR 2020-ban is átvehette
a Superbrands magas minőséget
szimbolizáló védjegyét. A kereskedelmi szakemberekből és tapasztalt vállalatvezetőkből álló szakmai döntőbizottság 12. alkalommal
sorolta a brandet a legjobbak közé
a világ egyik legfontosabb márkaértékelési rendszerének ismérvei
alapján.
Az Év Boltja versenyen a SPAR
Magyarország Az Év Zöld Kereskedője címet is kiérdemelte tavaly.
Az Effektteam Egyesület a gazdálkodó szervezetek példaértékű környezeti és társadalmi befektetési
programjait jutalmazza az Effekt
2030 – A közösségi befektetések
elnevezésű díjjal, ahol három kategóriában értek el helyezést a vállalat programjai.

Az eredmények
a munkaválLalókon múlnak

„Minden díj a kollégák lelkiismeretes munkájának köszönhető.
A SPAR Magyarország rendkívül
hálás kitartásukért és hűségükért” – mondta el Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország ügyvezető

igazgatója. „A minőségi munka és
teljesítmény kulcsa, hogy motivált,
megbízható, a munkahelyük iránt
elkötelezett, magasan képzett és
megélhetésüket biztonságban érző,
stabil jövőképpel rendelkező munkavállalók erősítsék a céget. Ezért
a SPAR kiemelt területként kezeli
a munkatársi elégedettséget, versenyképes jövedelemmel, béren
kívüli juttatásokkal és változatos
képzési programmal járul hozzá a
dolgozók jólétéhez.”
A cégcsoport számára egyre növekvő felelősséget jelent a 2020-ra
14 ezer főre növekedett munkatársi létszám. A SPAR 2017 és 2019
között 26,5 milliárd forint értékű
bérfejlesztést hajtott végre, ami
2020-ban közel 7 milliárd forinttal
egészült ki. A vállalat a minimálbér
jogszabályban rögzített mértékéhez képest magasabb bért biztosít
munkatársainak, amelyet továbbra
is kiegészít saját hűségprogramja
juttatásaival, valamint a kiemelt
teljesítményt elérő áruházak számára az alapbéren felül kiegészítő
jövedelmet is kínál.
„A SPAR Magyarország több mint
harminc éves hazai története a
bizalomépítésről és a minőségről
szól. Egy olyan személyes kötődés kialakításáról a vásárlókkal,
amelyben az üzleteinket felkeresők
tudják: mindenkori igényeiket maximálisan figyelembe vesszük,
minőségi termékkínálatunkra és
szolgáltatásainkra mindig számíthatnak. Élelmiszertermékeink
több mint 90%-a hazai beszállítóktól származik, magyar családok103
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nak, gazdáknak, vállalkozásoknak
biztosítva ezzel stabil megélhetést”
– fogalmazott Heiszler Gabriella.
„Elégedettségünkre szolgál, hogy
a kihívásokban bővelkedő 2020-as
esztendőben lépést tudtunk tartani.
A magyarországi napi fogyasztási
cikkek kereskedelmi hálózatai között bizakodásra okot adó forgalmi
számokkal rendelkezünk, meg tudtuk őrizni a piacon elfoglalt helyzetünket, sőt több aspektusában javítottunk is azon. Együtt haladunk a
vásárlói trendekkel, naprakészen
képesek vagyunk megfelelni a
változó fogyasztói igényeknek és
szokásoknak. A helytállásunk csapatmunka eredménye. Rendkívül
büszke vagyok a kiváló kollégáinkra, akik felelősségteljesen és
szeretettel teszik a dolgukat, tevékenykedjenek a vállalat bármely
divíziójában is” – foglalta össze
a SPAR Magyarország ügyvezető
igazgatója.

A fenntartható jövőn
dolgozik az áruházlánc

A SPAR fenntarthatósági törekvéseit és céljait a „SPAR – a fenntartható jövőért” ernyőmárka fémjelzi.
Ennek keretében a környezetvédelmet illetően az egyik legjelentősebb átfogó intézkedéscsomag a
vállalat műanyag-redukciós programja, amely az évek során számtalan lépéssel járult ahhoz, hogy
kevesebb eldobható műanyaghulladék keletkezzen. Az összesen 25
tonna csökkentést az üzlethálózat
többek között az egyes saját márkás tejeknél és tejfölöknél a kupakok és fedelek, illetve bizonyos
zöldségek és gyümölcsök esetében a plasztikcsomagolás mellőzésével, valamint a saját márkás ét
olaj flakonjának cseréjével
érte el. A SPAR reklámszórólapjai
75%-ban újrahasznosított papírból
készülnek. Az olyan környezetbarát megoldások, mint a többször
használatos
zöldség–gyümölcs,
valamint pékáru-tasakok, illetve
a szilikon zárófedelek vagy a biológiailag maradéktalanul lebomló
virágcserepek 2020-tól érhetőek el
a hálózat valamennyi üzletében.
A SPAR emellett folyamatosan
bővíti a környezetbarát elektromos
autók töltőhálózatát az áruházai
parkolójában. Jelenleg 37 üzlet104

pontos, nyolcvan dupla fejjel ellátott berendezés, 16 352 kilowattóra
energiát adva, 90 ezer zéró emis�sziójú kilométer megtételét teszi
lehetővé.
Az üzlethálózat a speciális igényű,
illetve egészségtudatos táplálkozáshoz szükséges kínálatát évek óta
növeli vegán, bio-, laktóz- és gluténmentes termékekkel. A SPAR a saját Életmód Programját is fejleszti,
valamint cukor- és sócsökkentő
programot is indított saját márkás
termékei körében és e cikkek tekintetében célul tűzte ki azt is, hogy elérje a pálmaolaj-mentességet.

Jótékonyság
az élet számos területén

A hazai társadalmi életben való
tevékeny részvétel és felelősségvállalás egyik bizonyítéka, hogy
a vállalat tavaly több mint 186 millió forinttal támogatott változatos
ügyeket. A 2020-as év a társadalmi
szerepvállalás szempontjából is
különleges év volt, más formában
valósult meg többek között az Adni
Öröm! karácsonyi jótékonysági
akció is, amivel a SPAR több mint
húsz éve segíti a nehéz körülmények között élőket. A Magyar Máltai
Szeretetszolgálat koordinálásával

létrejött adománygyűjtés során
decemberben adománykártyák vásárlásával tudták támogatni a nélkülözésben élőket. A SPAR az akció
végén rendhagyó hozzájárulással
növelte az összegyűlt összeget:
megduplázta a vásárlói adományok értékét, így a 2020-as Adni
Öröm! összesen 36 millió forint
adománnyal zárult. A járványhelyzet ellenére is rengeteg sportolni
vágyót mozgatott meg a 35. SPAR
Budapest Maraton® Fesztivál, ahol
a vállalat ezúttal is főtámogatóként
volt jelen. A sportos nap a jótékonyságot sem nélkülözhette: a Regnum húsüzem standjának teljes
bevételét az elmúlt évekhez hasonlóan a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak ajánlotta fel az üzletlánc.
Emellett számos kisebb partnert
is támogat minden évben a vállalat,
valamint lehetőséget biztosít a civil
szervezeteknek a pályázatra is, így
segítve helyi célok elérését.
A vállalat az esélyegyenegyenlőség iránt is elkötelezett. Öt éve működik együtt a tótvázsonyi Janka
Tanyával, az ott tevékenykedő autista fiatalokat heti 2-3 alkalommal
fogadja a veszprémi INTERSPAR,
itt árufeltöltői, raktározási feladatokat látnak el. A közös munkáról

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
film is készült, amit több hazai tévécsatorna is bemutatott már.
Bár nem tekinthető klasszikus
jótékonysági akciónak, a hazai
kereskedelemben mégis egyedülálló az az Agrármarketing
Centrum szakmai együttműködésével megvalósult kezdeményezés,
amelynek fő célkitűzése volt a magyar termékinnovációk támogatása. A Hungaricool by SPAR versenyben a szervezők a fenntarthatóságot is szem előtt tartó, kreatív
élelmiszereket kerestek. Az eredeti
ízkombinációjú, újszerű és ötletes
termékek 2020. március végétől
elérhetővé váltak az INTERSPAR
áruházak, illetve a SPAR online
shop kínálatában. A vállalat idén
folytatja a versenyt: csatlakozott az
RTL Klub Cápák között című, népszerű üzleti show-műsorához, ahol
nemzetközileg elismert befektetők
értékelik majd a fejlesztéseket.

Több mint 200 üzlet
a SPAR partner programban

„Fontos mérföldkőhöz érkezett a
nyolc esztendeje elindított franchise-programunk: 2020-ban megnyitottuk 200. egységünket. Vállalatunk eredményes és vonzó üzleti
modellje 21 eladóhellyel bővült tavaly, így a csatlakozó töltőállomásokkal és üzletekkel együtt országosan már 207 egység tartozik
hozzá. Ezen üzletágunk éves forgalma meghaladja a 67 milliárd forintot, és mintegy 1800 embernek
ad munkát” – mondta Szalay Zsolt,
a SPAR Magyarország értékesítésért felelős ügyvezető igazgatója.
Összesen már 85 OMV-SPAR
express, 34 Lukoil-DESPAR, valamint 30 SPAR partner és 58 SPAR
market formátumú franchise-egység működik országszerte. A jövőben a vállalat természetesen tovább folytatja a hálózat bővítését.

éve, 1997-ben vezette be a saját
márkás termékeit. „A választék évről évre bővül, így mára 31 termékcsalád több mint 3600 saját márkás árucikke érhető el az üzleteink
polcain. A saját márkás termékek
esetén az állandó minőség biztosítása elengedhetetlen, hiszen
elsősorban így szólíthatóak meg a
vásárlók, és ezáltal tartható fenn
a bizalom részükről a termékek és
egyben az áruházlánc iránt.
A minőségi és egyben pénztárcabarát termékfejlesztés mellett
kiemelten fontos számunkra a
hazai termékek forgalmazása. Az
új, saját márkás termékek fejlesztésénél, illetve a már meglévő
cikkek átcsomagolásakor minden
esetben egyeztetjük a partnerrel
a védjegyhasználat lehetőségét.
Többek közt ennek köszönhető a
saját márkás, védjegyes termékeink cikkelemszámában tapasztalható dinamikus növekedés.” – tette hozzá az értékesítésért felelős
ügyvezető igazgató.

2019 végén 75 különböző saját
márkás árucikken szerepelt védjegy, 2020-ban pedig további 32
termék kapta meg a besorolást, így
107-re nőtt az áruházlánc által forgalmazott védjegyes saját márkás
termékek száma. Közöttük fontos
szerep jut a Regnum minőségi hústermékeknek, húskészítményeknek és felvágottaknak, termékeik
közül 19 nyerte el tavaly a Magyar
Termék védjegyhasználati jogát.
A magyar termékek és beszállítók felkarolása érdekben indította
el a vállalat a Hungaricool by SPAR
termékinnovációs versenyt, valamint a „Vedd a hazait! Védd a hazait!” kampányhoz is csatlatkozott,
ezzel is népszerűsítve a jó minőségű magyar termékeket.
A SPAR ezzel is deklarálni kívánja a hazai termelők, agrár- és
egyéb vállalkozások – gazdák és
családok – iránti elkötelezettségét,
az elhúzódó pandémia időszakában pedig ennek még nagyobb jelentősége van. ■

Saját márka:
minőség és megbízhatóság

„Évtizedek óta szívügyünknek tekintjük a saját márkás termékkínálat fejlesztését. A mennyiségi növekedés mellett kiemelten fontos
szempont a minőségi kritérium, illetve hogy minél nagyobb arányban
hazai alapanyagok kerüljenek felhasználásra” – mondta Szalay Zsolt.
Az üzlethálózat több mint húsz
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EXCLUSIVE AJÁNLAT!
2021. május 31-ig a MÁRKA MÖGÖTT olvasói részére a szakkönyv 2100 Ft+postaköltség szakmai
áron elérhető közvetlenül a Kiadónál. Küldje el a számlázási adatait és a példányszámot mail-en
az info@brandcontrol.hu címre, hivatkozzon a MÁRKA MÖGÖTT-re, vagy adja le rendelését a
www.vetomagmarketing.hu oldalon keresztül.

További Info: +36 30 9773600 Szívesen állunk rendelkezésére!

