
  2017/2-3 7

hírek hírek 

A MAgyAr TerMék Nonprofit kft. hírei

gőzerővel fejleszt a Detki keksz
Sokat kellett érte küzde-
ni, de megérte, mert mára 
a Magyar Termék-védjegyek 
széles körben ismerten és 
törvény által is elismerten 
igazolják az áruk és szolgá-
latatások szárma-
zását a fogyasztók 
számára – mond-
ja Pavlova Olga, 
a Detki Keksz Kft. 
ügyvezető igaz-
gatója. Ő a kezde-
tektől részt vesz 
a magyar termé-
kek felismerhe-
tőségének és vá-
sárlásának növelését célzó 
kezdeményezésben, cége 
az egyik alapítója a MAGYAR 
TERMÉK Nonprofit Kft-nek. 
Ma már 150 cég használja 
a Magyar Termék-védjegyek 
valamelyikét, az indulás ide-
jén azonban még kevés ha-
zai vállalkozás ismerte fel 
a kezdeményezés fontossá-
gát és előnyeit. Pavlova Olga 
szerint a tucatnyi céggel in-
dult mozgalomból mára egy 
jelentős gazdasági erőt kép-
viselő, a gyártók és szolgálta-
tók számára vonzó rendszer 
lett, amely a rendszeres mi-
nősítés révén biztonsággal 
tudja igazolni a fogyasztók-
nak, hogy magyar terméket, 
szolgáltatást vásárolnak.

A Detki Keksz Kft.-t az ala-
pítása óta irányító Pavlova 
Olga úgy látja, hogy az el-
múlt tíz évben felértékelő-
dött a termékek magyarsága 

a hazai fogyasztók szemé-
ben. A gyártók, szolgáltatók 
is felismerték az ennek hang-
súlyozásában rejlő lehető-
ségeket, amit a csatlakozók 
száma mellett az is jelez, 

hogy több keres-
kedelemi lánc már 
el is várja a beszállí-
tóitól ezt a minősí-
tést. A Detki Keksz 
aktív részese a Ma-
gyar Termék-pro-
móciós akcióinak, 
amelyek az ügy-
vezető szerint si-
keresek, képesek 

növelni mind a résztvevők 
eladásait, mind a márkák és 
a védjegy ismertségét. 
A Detki Keksz Kft. nemcsak 
a  MAGYAR TERMÉK Non-
profit Kft. oszlopos tagja az 
indulás óta, egyre aktívabb 
termékfejlesztési és marke-
tingtevékenységet folytat. 
Az évi tízezer tonnás ter-
melésével a hazai kekszpiac 
meghatározó szereplőjének 
számító cég 2015-ben kréker-
jeivel és keksz chipsjeivel 
megjelent a sós termékek 
között is. 2016-ban újdon-
ságként kihozta crunchyját, 
valamint a dupla kakaós és 
fahéjas karikáját. A termék-
fejlesztés idén is folytatódik, 
februárban újabb jelentős, 
300 milliós beruházás nyo-
mán kartonozó berendezést 
állítanak üzembe Halmajug-
rán, ahol a cég 150 embernek 
ad munkát. //

Biscuit company Detki Keksz is busy innovating
According to Olga Pavlova, 
managing director of Detki 
Keksz Kft., the Hungarian 
Product trademark has be-
come widely accepted by 
consumers and already 150 
companies use the marking 
on their products and servic-
es. She opines that in the last 
10 years the Hungarian origin 

of products became more 
important for consumers. 
Detki Keksz Kft. isn’t only 
a  founding member of 
HUNGARIAN PRODUCT 
Nonprofit Kft. but also 
a great innovator. In 2015 
they put saltline crackers 
and biscuit crisps on the 
market, while in 2016 the 

company came out with 
a  crunchy product, and 
double cocoa and cin-
namon rings. Innovation 
continues as in February 
they will start using a new 
cardboard packaging pro-
duction line in Halmaju-
gra – the result of a HUF 
300 million investment. //

Pavlova Olga
ügyvezető igazgató
Detki Keksz

Logós termékfotók kerülnek 
az akciós újságokba
Ezentúl a védjegyhasználók termékei egységesen logózott ké-
pekkel kerülhetnek be a kereskedelmi láncok akciós újságjaiba. 
Ezt a MAGYAR TERMÉK Nonprofit Kft. és a Brandbank Hungary 
Kft. együttműködése teszi 
lehetővé. 2017 elején elké-
szül egy 1000 termékfotó-
ból álló, a védjegyes FMCG 
brand termékek 90 száza-
lékát tartalmazó adatbázis.  
A felhasználók így ezentúl 
már egységesen a védje-
gyes képeket tudják hasz-
nálni a  promóciójukban, 
felhívva ezzel a figyelmet 
a hazai termékekre. //

Lurkóval vitték el a fődíjat
Sikeresen lezárult a „Nyerő ha-
zai termékek” közösségi pro-
móció, amelynek fődíját január 
16-án adták át a püspökladá-
nyi Penny Market-üzletben, 

ahol a  nyertes, Csala-Rácz  
Ildikó a  nyerő Detki Lurkó 
teljes kiőrlésű kekszet vette. 
A  4 hónapig tartó országos 
nyereményjátékban 8 véd-
jegyhasználó cég vett részt 
(Bábolna Bio Kft., Detki Keksz 
Kft., Koch’s Torma Kft., MaryKer 

Pasta Kft., Naponta Kft., Sofidel 
Hungary Kft., Szatmári Kon-
zervgyár Kft., Szegedi Paprika 
Zrt.). Az ötödik alkalommal 
jelentkező akció mintegy 70 

százalékos AP-kód 
visszaküldési nö-
vekedést hozott 
az előzőhöz ké-
pest. A  promó-
cióval a  gyártói 
márkákat és a ha- 
zai termékeket és 
védjegyeket egy-
aránt sikerült nép-
szerűsíteni. Ehhez 
egyrészt hozzájá-

rult a kiemelt kommunikációs 
támogatás, másrészt pedig 
a vonzó nyereménypiramis: az 
újításként megjelenő „minden 
10. nyer” koncepcióban egyedi 
dizájnú bevásárlótáska, heten-
te laptop és a fődíj, egymillió 
forint a bankkártyán. //

– Abella Bt. (Republic zenei CD)
–  Alföldi Hús Kft. 

(húsok és húskészítmények)
– Bergland Kft. (édesség)
–  Integrál Zrt.  (húsok és 

húskészítmények)
– Magyarvíz Kft. (ásványvíz)
– Sweeter Kft. (édesség)

Logoed product photos in promotional leaflets
In the future the products of trademark 
users will be featured in retail chains’ 
promotional leaflets with logoed photos 

– thanks to the cooperation of ‘HUN-
GARIAN PRODUCT’ Nonprofit Kft. and 
Brandbank Hungary Kft. //

Lurkó wholemeal biscuits bring luck to the main 
prize winner
Collective promotion campaign ‘Winner Hungarian Products’ was a  great success.  
70 percent more AP codes were returned by customers than last time. //

A nyertes és Benedek Eszter, a MAGYAR 
TERMÉK Nonprofit Kft. ügyvezetője

Új védjegyfelhasználók/ 
New trademark users
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Lurkóval vitték el a fődíjat
Sikeresen lezárult a  „Nyerő 
hazai termékek” közösségi 
promóció, amelynek fődíját 

január 16-án adták át a  püs-
pökladányi Penny Market-üzlet-
ben, ahol a nyertes, Csala-Rácz  
Ildikó a nyerő Detki Lurkó tel-
jes kiőrlésű kekszet vette. A 4 
hónapig tartó országos nyere-
ményjátékban 8 védjegyhasz-
náló cég vett részt (Bábolna 
Bio Kft., Detki Keksz Kft., Koch’s 

Torma Kft., MaryKer Pasta Kft., 
Naponta Kft., Sofidel Hungary 
Kft., Szatmári Konzervgyár Kft., 

Szegedi Paprika 
Zrt.). Az ötödik al-
kalommal jelent-
kező akció mint-
egy 70 százalékos 
AP-kód visszakül-
dési növekedést 
hozott az előző-
höz képest. A pro-
mócióval a gyártói 
márkákat és a ha- 
zai termékeket és 
védjegyeket egy-
aránt sikerült nép-

szerűsíteni. Ehhez egyrészt hoz-
zájárult a kiemelt kommuniká-
ciós támogatás, másrészt pedig 
a vonzó nyereménypiramis: az 
újításként megjelenő „minden 
10. nyer” koncepcióban egyedi 
dizájnú bevásárlótáska, hetente 
laptop és a fődíj, egymillió fo-
rint a bankkártyán. //

A MAgyAr TerMék Nonprofit kft. hírei

gőzerővel fejleszt  
a Detki keksz
Sokat kellett érte küzdeni, de 
megérte, mert mára a Magyar 
Termék-védjegyek széles kör-
ben ismerten és 
törvény által is el-
ismerten igazolják 
az áruk és szolgá-
latatások szárma-
zását a  fogyasztók 
számára – mondja 
Pavlova Olga, a Det-
ki Keksz Kft. ügyve-
zető igazgatója. Ő 
a kezdetektől részt 
vesz a magyar termékek fel-
ismerhetőségének és vásárlá-
sának növelését célzó kezde-
ményezésben, cége az egyik 
alapítója a MAGYAR TERMÉK 
Nonprofit Kft-nek. Ma már 
150 cég használja a Magyar 
Termék-védjegyek valamelyi-
két, az indulás idején azonban 
még kevés hazai vállalkozás 
ismerte fel a kezdeményezés 
fontosságát és előnyeit. Pavlo-
va Olga szerint a tucatnyi cég-
gel indult mozgalomból mára 
egy jelentős gazdasági erőt 
képviselő, a gyártók és szol-
gáltatók számára vonzó rend-
szer lett, amely a rendszeres 
minősítés révén biztonsággal 
tudja igazolni a fogyasztók-
nak, hogy magyar terméket, 
szolgáltatást vásárolnak.

A Detki Keksz Kft.-t az alapítá-
sa óta irányító Pavlova Olga 
úgy látja, hogy az elmúlt tíz 
évben felértékelődött a ter-
mékek magyarsága a hazai 

fogyasztók szemében. A gyár-
tók, szolgáltatók is felismerték 
az ennek hangsúlyozásában 

rejlő lehetőségeket, 
amit a csatlakozók 
száma mellett az 
is jelez, hogy több 
k e r e s k e d e l e m i 
lánc már el is vár-
ja a  beszállítóitól 
ezt a  minősítést. 
A Detki Keksz aktív 
részese a  Magyar 
Termék-promóciós 

akcióinak, amelyek az ügyve-
zető szerint sikeresek, képe-
sek növelni mind a résztvevők 
eladásait, mind a márkák és 
a védjegy ismertségét. 
A Detki Keksz Kft. nemcsak 
a MAGYAR TERMÉK Nonprofit 
Kft. oszlopos tagja az indulás 
óta, egyre aktívabb termék-
fejlesztési és marketingte-
vékenységet folytat. Az évi 
tízezer tonnás termelésével 
a hazai kekszpiac meghatá-
rozó szereplőjének számító 
cég 2015-ben krékerjeivel és 
keksz chipsjeivel megjelent 
a  sós termékek között is. 
2016-ban újdonságként ki-
hozta crunchyját, valamint 
a  dupla kakaós és fahéjas 
karikáját. A termékfejlesztés 
idén is folytatódik, februárban 
újabb jelentős, 300 milliós be-
ruházás nyomán kartonozó 
berendezést állítanak üzembe 
Halmajugrán, ahol a cég 150 
embernek ad munkát. //

Biscuit company Detki Keksz is busy innovating
According to Olga Pavlova, 
managing director of Detki 
Keksz Kft., the Hungarian 
Product trademark has be-
come widely accepted by 
consumers and already 150 
companies use the marking 
on their products and servic-
es. She opines that in the last 
10 years the Hungarian origin 

of products became more 
important for consumers. 
Detki Keksz Kft. isn’t only 
a  founding member of 
HUNGARIAN PRODUCT 
Nonprofit Kft. but also 
a great innovator. In 2015 
they put saltline crackers 
and biscuit crisps on the 
market, while in 2016 the 

company came out with 
a  crunchy product, and 
double cocoa and cin-
namon rings. Innovation 
continues as in February 
they will start using a new 
cardboard packaging pro-
duction line in Halmaju-
gra – the result of a HUF 
300 million investment. //

Pavlova Olga
ügyvezető igazgató
Detki Keksz

Logós termékfotók kerülnek 
az akciós újságokba

Ezentúl a védjegyhasználók termékei egységesen logózott ké-
pekkel kerülhetnek be a kereskedelmi láncok akciós újságjaiba. 
Ezt a MAGYAR TERMÉK Nonprofit Kft. és a Brandbank Hungary 
Kft. együttműködése teszi 
lehetővé. 2017 elején elké-
szül egy 1000 termékfotó-
ból álló, a védjegyes FMCG 
brand termékek 90 száza-
lékát tartalmazó adatbázis. 
A felhasználók így ezentúl 
már egységesen a védjegyes 
képeket tudják használni 
a promóciójukban, felhívva 
ezzel a figyelmet a hazai ter-
mékekre. //

– Abella Bt. (Republic zenei CD)
–  Alföldi Hús Kft. 

(húsok és húskészítmények)
– Bergland Kft. (édesség)
–  Integrál Zrt.  (húsok és 

húskészítmények)
– Magyarvíz Kft. (ásványvíz)
– Sweeter Kft. (édesség)

Új védjegyfelhasználók/ 
New trademark users

Logoed product photos in promotional leaflets
In the future the products of trademark us-
ers will be featured in retail chains’ promo-
tional leaflets with logoed photos – thanks 

to the cooperation of ‘HUNGARIAN 
PRODUCT’ Nonprofit Kft. and Brandbank 
Hungary Kft. //

Lurkó wholemeal biscuits bring luck to the main 
prize winner
Collective promotion campaign ‘Winner Hungarian Products’ was a great success. 70 
percent more AP codes were returned by customers than last time. //

A nyertes és Benedek Eszter, a MAGYAR 
TERMÉK Nonprofit Kft. ügyvezetője
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