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Tudta tartani az elmúlt évek dinami-
káját, így 2018 végére 170-re bőví-
tette védjegyhasználóinak számát 

a MAGYAR TERMÉK Nonprofit Kft. Az új 
tagok ráadásul sokszínűen szélesítették 
a meglévő partneri kört, hiszen ásványvi-

zes, tej- és édesipari 
társaságok mellett 
háztartási higiéniai 
termékeket gyártó, 
valamint közétkez-
tetéssel foglalkozó 
cég is megtalálható 
közöttük.
 A 2019. január ele-
jéig tartó közössé-
gi nyereményjáték 

csúcsot döntött a csatlakozó cégek szá-
mában, hiszen 15 cég szállt be az akci-
óba, amelynek már a részeredményei is 
minden eddiginél jobbak voltak. Jövőre 
több partnert már nem vonhatunk be 
hatékonyan a nyereményakcióba, így, 
ha még többen jelentkeznek, akkor akár 
két játék elindításán is érdemes lesz el-
gondolkodnunk – mondja Benedek Esz-
ter, aki hozzátette, hogy emellett további, 
hálózatspecifikus nyereményjátékban is 
részt vehettek a védjegyhasználó gyártók, 
valamint a korábbinál is több, 27 üzlet-
lánci promóciót sikerül megvalósítaniuk 
a meghatározó áruházláncokban a véd-
jegyes termékekkel.
A Magyar Termék 2018 nyarán útjára in-
dította kereskedelmi fórumait, amelye-
ken egy-egy áruházlánc látja vendégül a 
védjegyhasználó cégeket, és a kedvező 
tapasztalatok nyomán a METRO és a CBA 
után jövőre újabb hálózatoknál szeretnék 
ilyen rendezvényekkel fejleszteni a part-
nercégeik és a kereskedők kapcsolatát, 
az értékesítési és marketinglehetőségek 
kihasználását. A közös gondolkodásnak, 
a tapasztalatok és információk megosztá-

Hungarian Product sets the bar high in 2019
Trademark system Hungarian Product 
has had a more successful year than 
ever before. By the end of 2018 the 
number of trademark users grew to 170 
– informed Eszter Benedek, managing 
director of HUNGARIAN PRODUCT 
Nonprofit Kft. A record-breaking 15 
companies have joined the prize game 
that lasts until January 2019. Hungari-
an Product also implemented 27 retail 
chain specific promotions with prod-

ucts that bear the trademark. In 2018 
Hungarian Product launched a series 
of forums where retail chains (METRO 
and CBA were the first hosts) invite 
trademark using companies, and it was 
also this year that the Agóra conference 
series started.
Next year Hungarian Product sets the 
bar even higher, adding quality certifi-
cation to its portfolio. They are coop-
erating with the Ministry of Agricul-

ture in developing the new system, for 
which there is demand from both the 
manufacturer and the shopper sides. 
What is more, Ms Benedek is of the 
opinion that manufacturers also want 
product excellence to be rewarded in 
other forms, so Hungarian Product is 
considering the foundation of a credible 
and transparent product award scheme 
that would also give winners significant 
marketing support. //

Benedek Eszter
ügyvezető
MAGYAR TERMÉK

Magasra teszi a lécet 2019-ben 
a Magyar Termék
Minden korábbinál sikeresebb évet zár a Magyar Termék 
védjegyrendszer, nemcsak tagjainak számát tudta tovább növelni, 
hanem olyan új kezdeményezéseket is elindított, amelyeket a 
gyártó és kereskedő partnerei is kedvezően fogadtak. 2019 még 
ehhez képest is a nagy ugrás éve lesz – ígéri Benedek Eszter,  
a MAGYAR TERMÉK Nonprofit Kft. ügyvezetője.

sának kívánt teret adni a Magyar Termék 
a szintén 2018-ban elindított Agóra kon-
ferenciáival is. A két teltházas rendezvény 
jól mutatta, hogy a mindenkit érdeklő 
aktuális témák mellett a személyes kap-
csolatépítés lehetősége szintén fontos a 
partnercégek vezetőinek.

A Magyar Termék jövőre bővíti a közössé-
gi programjai palettáját, és CSR-progra-
mokat is kínál a tagjainak, akik kulcsrakész, 
a nonprofit cég által szervezett akciókhoz 
csatlakozhatnak. 
A sikeres bevált és új programjainak foly-
tatása mellett a Magyar Termék jövőre 
szintet akar lépni, és az eredettanúsításon 
felül minőség-
tanúsítással 
bővítené a te-
vékenységét. 
A megalaku-
lása óta tett 
legnagyobb 
lépéssel a ter-
mékek kiváló-
ságát is igazoló 
védjegyet kí-
ván bevezetni. 
Tapasztalatai 
szerint a fo-
gyasztóknak és 
a gyártóknak is 
lenne erre igé-
nye, mert nincs 

széles körben ismert, sok árura alkalmaz-
ható, kipróbált tanúsítási rendszert ma-
ga mögött tudó minőségjelölés a hazai 
piacon.

A legismertebb eredettanúsító védjegy-
rendszer működtetőjeként egy ilyen 
védjegy kidolgozásán és bevezetésén 
dolgozik a nonprofit kft., amely ebben 
együttműködik az Agrárminisztérium-
mal is – enged bepillantást a Magyar 
Termék 2019-es terveibe Benedek Esz-
ter. Szerinte a kiválóság elismerésének 
más formáit is keresik a gyártók, így egy 
ezt elismerő, hiteles, átlátható elbírálási 
szempontokon nyugvó, az elismerés mel-
lé érdemi marketingtámogatást nyújtó 
termékdíj alapításán is gondolkodnak. 
Erre ösztönzi őket az is, hogy a 2018-ban 
először kiosztott Magyar Termékekért 
Kereskedelmi Nívódíjnak már az első év-
ben érezték az erejét, amit jól mutatott, 
hogy az elismerés a nyertes fogyasztói 
kommunikációjában is komoly szerepet  
kapott. //

MAGYAR TERMÉK: MEGGYŐZŐ TÉNYEK

Aki minőségi magyar 
élelmiszert akar, 
leginkább ezeket a 
védjegyeket keresi 

 170 CÉG közel 
 4000 TERMÉKE 

élvezi már az előnyét 

A FOGYASZTÓK 71%-a 
ezt az emblémát 

a megbízható eredettel 
azonosítja

A MAGYAROK 
TÖBBSÉGE 

előnyben részesíti a hazai 
élelmiszereket

A VÁSÁRLÓK
94%�a ismeri  

ezeket a védjegyeket

A Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelem és Marketing Intézetének 2017-es, 550 fős kutatása alapján, 
a termékek származási helyét megnézők körében.
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KORSZERŰEN,
VÁLTOZATOSAN,

ÍZLETESEN

A                      termékcsalád
tagjai az egészségtudatos
fogyasztók és a diétázók

számára készült
ízletes termékek,

amelyek hozzájárulhatnak
a kiegyensúlyozott

és változatos
étrend kialakításához.

www.ceressuto.hu

(x)

Új íz a Gyulai Májasok kínálatában 
Év végén új termékkel gazdagodik a Gyulai Májasok világa. A májdarabokat 

is tartalmazó készítményünket a sültzöldségek ízével gazdagítottuk, 
magyaros fűszerezése a lecsóra emlékeztet. A többi májasunkhoz 

hasonlóan laktóz- és gluténmentes. Azon fogyasztóinknak ajánljuk, 
akik nyitottak az újításokra, kíváncsiak a legújabb "Gyulai" nomságra.

Bővebb információ:
Gyulahús Kft. 
vevőszolgálata 

+ 36 80 522 010
06 30 684 99 43

www.gyulahus.hu
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Trademark using companies at the METRO Gastro Academy
In July 2018 METRO hosted the first re-
tail forum of HUNGARIAN PRODUCT 
Nonprofit Kft. at its Gastro Academy in 
Budaörs. The representatives of METRO 
and about 30 companies that manu-
facture products with the Hungarian 

Product trademark discussed their joint 
trader promotion, which had taken 
place in May. Tímea Tulkán, METRO’s 
commercial planning manager told: 
their sales force team already talked 
about the campaign with retailer 

partners, so future campaigns can be 
planned in the knowledge of partner 
feedback. Another idea that emerged 
was trademark users getting involved 
in the presentations and courses organ-
ised at the Gastro Academy. //

A METRO látta vendégül 2018 júliusá-
ban a MAGYAR TERMÉK Nonprofit Kft. 
első kereskedelmi fórumának vendé-
geit. A METRO speciális szereplője a ha-
zai FMCG-szektornak, hiszen vevőköre 
eltér a többi kereskedelmi láncétól, 
alapvetően traderek (azaz független 
kisboltok) és a HoReCa-piac szereplői 
a vásárlói.

Ez más értékesítést és marketinget tesz 
szükségessé, ami a beszállítóknak feladat 
és lehetőség is egyben. A fórumon részt ve-
vő mintegy 30 gyártó cég között volt olyan, 
amelynek kifejezetten erős a HoReCa-célú 
eladása, többeknek pedig itt nyílt alkalma 
először közvetlen kapcsolatba lépni a lánc 
képviselőivel, hogy a beszállítás lehetősé-
géről tárgyalhassanak.

Új szakmai rendezvénysorozatot in-
dított 2018 nyarán a MAGYAR TERMÉK 
Nonprofit Kft. a védjegyhasználói és 
üzletlánci partnerei közötti együtt-
működés fejlesztésére.

A gyártók részéről gyakran elhang-
zik, hogy az üzletláncoknál nem, 
vagy csak ritkán van lehetőség a 
személyes megbeszélésre. A Ma-
gyar Termék ebben is segíteni akar 
a védjegyhasználóinak, hogy lehe-
tőség nyíljon a kölcsönös előnyökön 
alapuló együttműködések megtalá-
lására, a jó megoldások bemutatá-
sára és a problémák megvitatására 
a gyártók és a kereskedők között.

A magyar üzletlánc az elsők között 
látta vendégül a beszállítókat egy 
ilyen kereskedelmi fórumon, ame-
lyen harminc Magyar Termék véd-
jegyhasználó gyártó vett részt, köztük olya-
nok is, akik még nem partnerei a CBA-nak.

Noszlopy Zoltán, a CBA Kereskedelmi Kft. 
beszerzési igazgatója szerint a meghívottak 
örömmel fogadták ezt az egyedülálló kez-
deményezést.

– Ez a találkozó a CBA számára is jó lehe-
tőség, hiszen egyszerre több gyártónak 
kikérhettük a véleményét a tervezett fej-
lesztéseinkről, akcióinkról, illetve informá-
lódhattunk a gyártó partnereink termék-
innovációiról. Üzletláncunknak is az az 
érdeke, hogy minél szorosabb legyen a 
kapcsolatunk a beszállítókkal, fontos, hogy 
közösen tudjunk profitálni egymás mar-

Hungarian Product trade forum at CBA
HUNGARIAN PRODUCT Nonprofit 
Kft. started a new programme series 
in the summer of 2018: retail chains 
invite trademark users for a trade fo-
rum to discuss the most important 
matters and make their cooperation 
more efficient. The first host was CBA, 
who welcomed 30 Hungarian Prod-
uct trademark users – some of whom 

aren’t partners of the retail chain yet.
Zoltán Noszlopy, purchasing director of 
CBA Kereskedelmi Kft. told our maga-
zine that the parties analysed the joint 
Hungarian Product prize game promo-
tion that had been implemented in the 
summer. Mr Noszlopy also introduced 
the display programme and promo-
tional product placement opportu-

nities offered by CBA and Príma. CBA 
monitors customer satisfaction and 
shapes its product selection in accord-
ance with the results. The last customer 
satisfaction survey found that shoppers 
would like to see more of the retail 
chain’s private label (PL) products on 
the shelves. CBA already has plans on 
extending its PL range. //

Magyar Termék kereskedelmi fórum a CBA-nál
ketingaktivitásából, termékfejlesztéséből. 
A napi munka során nem mindig jut erre 
elég idő, ezért is hasznos és folytatandó ez 
a kezdeményezés – mondta a beszerzési 
igazgató.

A fórumon kiértékelték a közös nyári Ma-
gyar Termék fogyasztói nyereményjátékot, 
megvizsgálták, milyen hasonló aktivitásra 
lesz lehetőség a jövőben. Noszlopy Zoltán 
bemutatta a CBA és Príma display-prog-

ramját, akciós kihelyezési lehetőségeit, va-
lamint a Magyar Termék promóciós termé-
kek disztribúciójának növelését képviselői 
támogatással.
A CBA folyamatosan vizsgálja a vásárlói elé-

gedettséget is, és ez alapján fejleszti 
kínálatát. A legutóbbi kutatásukból 
az derült ki, hogy a megkérdezettek 
teljes mértékben meg vannak elé-
gedve például a CBA-ban forgal-
mazott szárazáruval, gyümölcslével, 
tejjel, joghurttal, túró termékekkel, 
és a felvágottkínálatot is megfelelő-
nek tartják, ahogyan az édességek 
vagy gabonafélék választékát is. 
Sok válaszadó megemlítette, hogy 
ami egy háztartásba szükséges, azt 
megtalálja a CBA-ban. A CBA vásár-
lói egyébként jellemzően naponta 
főznek, míg a Príma-boltok vevői 

között sokan hetente többször. A meg-
kérdezettek szívesen vennék a CBA saját 
márkás termékkörének fejlesztését, bőví-
tését, amire a láncnak már megvannak a 
tervei. //

Védjegyes cégek a METRO Gasztroakadémiáján
A fórumon együtt értékelhették ki a MET-
RO és Magyar Termék védjegyhasználók 
közös májusi trader akcióját. Tulkán Tímea, 
a METRO commercial planning managere 
ennek kapcsán elmondta, hogy a keres-
kedő partnerekkel kapcsolatot tartó sales 
force csapatuk ezt külön is megtette, így 
az nyereményjátékkal megcélzott vevőik 
véleményét megismerve tervezhetik a to-
vábbi akcióikat. A megbeszélésen felmerült 
annak lehetősége, hogy ezek az értékesíté-

si kollégák külön tájékoztatást kapjanak a 
Magyar Termék védjegyrendszerről, az ab-
ban részt vevő cégekről, amivel a magyar 
termékek értékesítési támogatása még 
tovább fejleszthető. A METRO budaörsi 
Gasztroakadémiáján tartott fórumon felve-
tődött az is, hogy az itt zajló bemutatókhoz, 
séftanfolyamokhoz kapcsolódhatnának a 
védjegyes termékek gyártói, hiszen itt a 
HoReCa-vevőiknek a gyakorlatban mutat-
hatnák be termékeiket. //

A CBA fórumán az üzletlánc is  
megismerhette a gyártók véleményét



Nálunk
nem  alszanak  

téli  álmot . 

a  friss zöldségek

MÁRKATÁMOGATÁS
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A SPAR Magyarországnál a termékkí-
nálat kialakításakor kiemelt szerep jut 
a magyar termelőknek, gyártóknak, 
feldolgozóknak, az itteni beszállítók 
aránya igen magas. 
A hazai beszerzés 90 százalék körüli, van, 
amiből csak hazai árut forgalmaznak – 
mondta az Agóra szakmai konferencián 
tartott előadásában Heiszler Gabriella. A 

SPAR Magyarország 
Kft. ügyvezető igaz-
gatója azt mutatta 
be, mivel érdemelte 
ki a cégük az idén 
első alkalommal át-
adott Magyar Termé-
kekért Kereskedelmi 
Nívódíjat, Karsay Ju-
dit keramikusmű-
vész Birdyjét.

A Magyar Termék Nonprofit Kft. és a Trade ma-
gazin alapította elismerést az a kereskedelmi 
társaság kapja, amely a Magyar Termék véd-
jegyhasználó cégeinek szavazatai alapján a 
legtöbbet tett a hazai termékek értékesítésé-
ért, népszerűsítéséért. A csaknem 170 védjegy-
használó minden, Magyar Termék védjegyes 
árut forgalmazó kereskedelmi hálózatra sza-
vazhatott meghatározott kritériumok alapján, 
a Magyar Termék Kereskedelmi Nívódíjat a 
legtöbb pontot elérő társaság kapta.

Az értékelésnél számított a Magyar Termék 
védjegyes termékek forgalma az adott üz-

Magyar Termék védjegyes cégek 
együtt nyújtottak egyedi akciós 
csomagot a Tisza-Coop és az Al-
föld Pro-Coop novemberi árube-
mutatóin. A két kereskedelemi 
cég beszállítóinak szervezett 
bemutatkozási lehetőséget, ahol 
a Coopok boltosaival ismertet-
hették meg kínálatukat, akciós 
beszerzési lehetőségeiket. 
A Magyar Termék-es arculattal meg-
jelenő hat védjegyes gyártó kiemelt 
promóciója keretében azt kínálta a rendez-
vényen részt vevő kereskedőknek, hogy-
ha mindegyiküktől rendelnek a boltosok, 
akkor egy külön Magyar Termék ajándék-
csomagot kapnak cserébe.

Beláz Krisztián, a mindkét árubemutatón 
részt vevő Detki Keksz kereskedelmi igaz-
gatója szerint a közös akcióval mindenki 
nyert: a Tisza-Coop és az Alföld Pro-Coop 

This is why SPAR won the award of excellence and the Birdy
At the Agóra conference Gabriella 
Heiszler, managing director of SPAR 
Magyarország Kft. told that about 90 
percent of the products they sell come 
from Hungarian suppliers. In her pres-
entation Ms Heiszler showed why they 
had won the Retail Award of Excellence 
– established by Hungarian Product 
Nonprofit Kft. and Trade magazin – 

and with this the Birdy statue made by 
ceramic artist Judit Karsay.
The prize rewards those retailers who 
do the most for selling and popularising 
Hungarian products (the 170 companies 
with products bearing the Hungarian 
Product trademark can cast their votes). 
Ms Heiszler mentioned that several 
times they had dedicated two pages in 

their promotional leaflets to Hungarian 
Products – these are distributed in 2.5 
million copies, and they did the same 
on one page in INTERSPAR promotional 
leaflets that reach 1.2 million shoppers. 
There are 348 SPAR supermarkets, 33 
INTERSPAR stores and 167 partner shops 
in Hungary; the combined sales of these 
were HUF 562.5 billion in 2017. //

Special trademark promotions at the product presentations for Coop stores
Six companies with products that 

bear the Hungarian Product trade-
mark offered a special promotional 
package at the November product 
presentation organised by trading 

companies Tisza-Coop and Alföld 
Pro-Coop for Coop stores. The man-
ufacturers made the following offer 
to Coop stores: if they order products 
from all six of them, they get an extra 

Hungarian Product gift pack. Feed-
back from the organisers revealed that 
store managers reacted positively to 
the offer, so the initiative will continue 
next year. //

Ezzel nyerte el a SPAR a nívódíjat és a Birdyt
letláncban, a védjegyes termékek meg-
jelenésére nyújtott felületekkel, lehetősé-

gekkel való elégedettség, a kereskedelmi 
cégnél a védjegyes termékekre megvaló-
sított promóciók sikeressége, valamint az 
üzletlánc bemutatkozójának értékelése.

Heiszler Gabriella a hazai termékek spe-
ciális támogatásai között megemlítette a 

szupermarketjeik akciós választékát be-
mutató újságban több alkalommal két-két 
oldalon megjelenő Magyar Termék tema-
tikus összeállításokat, árubemutatókat, 
amelyek 2,5 millió példányban jutottak el 
a vásárlókhoz, míg az INTERSPAR szóró-
lapban egy-egy oldalon 1,2 millió példány-
ban. Ezenfelül a magyar termékek rend-
szeres megjelenési lehetőséget kaptak 
a médiafelületeiken a hirdetésekben és 
a magazinokban megjelenő PR-cikkek-
ben, az áruházi speciális kihelyezéseken 
és kóstoltatásokon, valamint a fogyasztói 
nyereményjátékokban.

A Magyarországon 548 üzletet működte-
tő (348 SPAR szupermarket, 33 INTERSPAR 
áruház és 167 kiskereskedői partnerbolt) 
hálózat 2017-ben 562,5 milliárd forint for-
galmat ért el, és ezen belül vannak olyan 
termékcsoportok, amelyekben a stratégiai 
döntésük alapján kizárólag hazai árut for-
galmaznak, ilyen például a tej – mondta 
előadásában Heiszler Gabriella. //

Kiemelt védjegyes promóciók a Coopok árubemutatóin

plusz kedvezménycsomagot tudott kínálni 
a rendezvényen részt vevő boltok képvi-
selőinek, a védjegyes cégeknél plusz for-

galmat generált a lehetőség, hiszen 
enélkül nem okvetlen vásároltak vol-
na mindegyiküktől, a boltosok töb-
bet kaptak a rendelésük fejében, a 
MAGYAR TERMÉK Nonprofit Kft. szá-
mára pedig edukációs lehetőséget 
kínált a védjegyes termékek és a véd-
jegyrendszer megismertetésére.

A közös Magyar Termék megjelené-
seket szervezők szerint a boltosok 
kedvezően fogadták a csomagaján-
latukat, ezért jövőre is folytatni szeret-

nék ezt a kezdeményzést, és nyitottak arra is, 
hogy más kereskedőcégek árubemutatóján 
is hasonló ajánlattal jelenjenek meg. //

Karsay Judit kerámiaművész Birdyjét kapta  
a nívódíj nyertese

A védjegyhasználók árubemutatója  
a Tisza-Coop rendezvényén

Heiszler Gabriella
ügyvezető igazgató
SPAR Magyarország
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reflektorban: Magyar Termék 

Új védjegyhasználók 2018-ban*
Cégnév Termék/szolgáltatás
Abonett Kft szárazáru
Belma Kft. oktatási eszközök
Cornexi Food Kft. édességek
Csipet Land Kft. szárazáruk
Első Pesti Malom Zrt. malomipari termékek
Hajnal Húskombinát Kft. húskészítmények
Hungaro Pasta Kft. szárazáruk
Hungast Holding Zrt. közétkeztetés
Icopal Kft. építőipari lemezek
Kisgazda Bt. dísznövények
Lactalis Hungária Kft. tejtermékek
Lissé Édességgyár Kft. édességek
Magyarvíz Kft. ásványvizek
Mar-Ne-Váll Kft. húskészítmények
Massi Media Kft. grafikai tervezés
MCS Vágóhíd Zrt. húskészítmények
Müller Papír Kft. háztartási cikkek
Pannónia Ásványvíz Kft. ásványvizek
Pannontej Zrt. tejtermékek
Szerencsi Bonbon Kft. édességek
Tejmanufaktúra Kft. tejtermékek

*2018 végére összesen 170 cég használja a Magyar Termék védjegyek valamelyikét

FOOD
Ági Nektár Kft.

Alkoholmentes  
italok

Aquarius-Aqua Kft.
Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
Gramex 2000 Kft.
Herbária Zrt.
Jódaqua Kft
Magyarvíz Kft.
Naturland Kft
Pannónia Ásványvíz Kft
Pet-Pack Kft.
Pölöskei Italgyártó Kft.
Szatmári Ízek Kft.
Bergland Hungária Kft.

Édességek

Cerbona élelmiszeripari Kft.
Cornexi Food Kft.
Detki Keksz Kft.
Házisweets Kft. 
Karamell Choco Kft.
Lissé Édességgyár Kft.
Príma Maroni Kft.
Urbán és Urbán Kft.
Szerencsi Bonbon Kft.
DOMI Tisztított Fokhagyma Kft.

ÉtelizesítőkUniver Product Zrt.
Félegyházi Torma Kft.
Gyógygomba Kutatólabor Kft. Étrend- 

kiegészítőkHYMATO PRODUCTS Kft. 
Mirelit food Kft.

Fagyasztott húsok
Mirelite Mirsa Zrt.
Bivalyos Tanya Kft.

Fűszerek

Borecet Kft.
Házi Piros Paprika Kft.
Kiss Torma Kft.
Koch’s Torma Kft.
Szegedi Paprika Fűszer és 
Konzervgyártó Zrt.
Alföldi Hús Kft

Hús- 
készítmények

Aviland Kft.
Bakony Hús Kft.
Bogád-Hús Kft.
eFeF Élelmiszeripari és Ke-
reskedelmi Kft.
Gallicoop Zrt. 
Gazsi Hús Kft.
Gorzsai Húsüzem
Gyulahús Kft.
Hajnal Húskombinát Kft.
Hungaro-Food 2009 Kft
Integrál Zrt.
Kaiser Food Kft.
Kometa 99 Zrt.

Hús- 
készítmények

Master Good Kft.
Mar-Ne-Váll Kft
Merian Foods Kft
Nádudvari Élelmiszer Kft.
Öcsi-Hús Kft.
Pa-Comp Kft.

Hús- 
készítmények

Pákozdi Benő ev. 
Pick Szeged Zrt.
Sága Foods Zrt.
Tamási Hús Kft. 
Taravis Baromfi- és Élelmiszeripari Kft.
Wiesbauer-Dunahús Kft.
ZIMBO PERBÁL KFT
MCS Vágóhíd Zrt.
Szimita Trade Kft. Kukoricapehely

Apagy-Tész Kft.

Zöldség - 
gyümölcs

Dombegyházi EURO TÉSZ Kft.
Gyümölcsért Kft.
Pannon Paprika Kft
eisberg Hungary Kft. 
Magyar Gomba Kertész Kft.

NON-FOOD
Kapu-Ker Kft.

Acélszerkezetek
Nagév Kft.
Bonafarm-Bábolna Takarmány Zrt.

Állateledel
Partner in Pet Food Kft.
Bramac Kft.

Építőanyag
Duna-Dráva Cement Kft.
Aigner Zoltán Ev. Republic album
Müller Papír Kft

Háztartási cikkek

Assist-Trend Kft. 
Bonus Kft.
Sofidel Hungary Kft.
Vajda-Papír Kft.
Vija-Fa Kft.
Herbária Zrt.

Kozmetikai 
termékek

Naturland Kft
Soliteint Kft.
WET Wipe Kft.
Freesia Hungary Kft.
Icopal Kft. Lemezek
Kisgazda Bt. Dísznövény
AXIS Kft. Macska alom
Corax Bioner Biotechnológiai Zrt. Növényvédő szerek
Bábolna Bio Kft. Rovarirtó szerek
Belma Kft Oktatási eszköz
Brilliance Tiszítószer Gyártó Kft.

Vegyi áruDymol Kft.
Samato Kft.
Grabowski Kiadó Sajtótermék
Mátrai Erőmű Zrt Villamos energia
Pécsi Kesztyű Klaszter Ruházat

SZOLGÁLTATÁS
Assist-Trend Kft. 
ATW Internet Kft.
Glósz és Tsa Kft.
InterThermo Kft.
Hungast Zrt. (Hungast csoport)
Kovács Sírkő ev.
MOM Vízméréstechnikai Zrt.
Massi Media Kft.

Bio Fair Trade Kft.

Malomipari  
termékek,  
olajok

Civita Food Kft.
Első Pesti Malom Zrt.
Goodmills  Magyarország  
Malomipari Kft.
Kunsági Malom Kft
Szatmári Malom Kft.
Bábolna Élelmiszeripari Kft.

Mélyhűtött 
termékek

Csurgói Rétesgyártó Kft.
Fornetti Kft.
Frigo-Hasso Kft.
Greenyard Frozen Hungary Kft.
HESI Sütőipari Kft.
Jó-Rétes Kft.
Pentafrost Kft
Sarkpont Zrt.
Tatár Pékség Kft.
Alba-Méz Kft.

Méz
Aranynektár Kft.
Klenáncz József
Nagy és fia Méhészeti Kft.
Natur - Sz Kft
CERES Zrt.

Pékáru

Elrado Kft.
Kanizsa Pékség Zrt.
Kisvárdai-Kenyérgyár Kft.
Nyíregyházi-Kenyérgyár Kft.
Pécsváradi Aranycipó Kft.
Polus Coop Zrt.
Abonett Kft.

Szárazáru

Cseh Istvánné Tésztagyártó Üzeme
Csipet Land Kft.
Gyermelyi Zrt.
Izsáki Házitészta Kft.
Hungaro Pasta Kft
Mary-Ker Pasta Kft 
Omega Bázis Kft. 
Soós Tészta Kft
Politur Szövetkezet Édesítőszerek
Agricolae Kft.

Tartósított  
élelmiszerek

Global Green Europe Kft.
Ferihegy Kft.
Globus Konzervipari Zrt.
Gloster Kft.
Szatmári Konzervgyár Kft.
Szegedi Paprika Fűszer és 
Konzervgyártó Zrt.
Szentmihályi Savanyúság Kft. 
Abaújtej Közös Vállalat

Tejtermékek

Alföldi Tej Kft.
Bicskei Mg Zrt.
Friesland Campina Hungária Zrt.
Friss Élelmiszer Kft.
Pannontej Zrt.
Lactalis Hungária Kft.
SOLE-MIZO Zrt.
Tejmanufaktúra Kft.
Tolnatej Zrt.
Aranykorona Kft

Tojás

Családi Tojás Kft.
Ecomotive Kft.
Farm Tojás Kft.
Hírös Farm Kft.
Jóházi Tojás Kft
Magyar Tojás Kft.
Negotiator Kft
Pák-To Kft.
Szíjártó Bt.

Magyar Termék védjegyeket használó cégek




