
GYŐZTESEINK

A Kiírók Tanácsa döntése alapján a legkiemelkedőbbnek ítélt pályá-
zatok elnyerik az Érték & Minőség Nagydíj kitüntető címet és ezzel 
együtt az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegy használatát.  
A díjat magyar és angol nyelvű, Balázs Károly gra�kusművész által 
tervezett Kitüntető Díszoklevél, valamint az Érték és Minőség Nagydíj 
emblémájával díszített, a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája ál-
tal készített egyedi iparművészeti trófea tanúsítja.
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Pályázó neve: 

A + P MAGYARORSZÁG Kft.
 H-1095 Budapest, Mester utca 57.  

 H-1095 Budapest, Mester utca 57.  

+36202415286

forditas@gyorsforditas.hu

www.gyorsforditas.hu

Pályázat: 

Online megrendelő alkalmazás:  
www.gyorsforditas.hu/wizard/client

A Gyorsfordítás.hu Fordítóiroda által fejlesztett online megrendelő alkalmazás (www.gyors-
forditas.hu/wizard/client) egyedi dokumentum-feldolgozási megoldásainak köszönhetően 
a fordítási árajánlatkérés és megrendelés folyamatát pár másodpercre csökkenti, kiváltva 
ezzel a korábbi hosszadalmas levelezéseket és egyeztetéseket. Magyarországon eddig ki-
fejezetten körülményes volt ajánlatot kérni és megrendelni egy fordítást: általában először 
meg kellett várni, mire a fordítóiroda kiértékelte a lefordítandó dokumentumokat, utána 
pedig egyeztetni kellett a cég adminisztrátoraival. Szkennelt dokumentumok, vagy képek 
esetében ez a folyamat még hosszabb volt. A néha több napig is elhúzódó folyamat a 
Gyorsfordítás.hu által fejlesztett alkalmazással pár másodpercre rövidül. A weboldalra fel-
töltött dokumentumokat ugyanis azonnal kiértékeli a rendszer és azonnal kiszámolja az 
árakat emberi beavatkozás nélkül. A fordítás pár kattintással megrendelhető és ki is �zet-
hető. A nap 24 órájában elérhető magyar fejlesztés a szkennelhető fájlok mellett, optikai 
karakterfelismerés segítségével a szkennelt dokumentumokat és képeket is tudja kezelni. 
Az anyagok elemzésébe a mesterséges intelligencia is besegít: az okos alkalmazás ugyanis 
megvizsgálja, hogy a forrásnyelv helyesen lett-e megadva.



 K
IT

Ü
N

TE
TŐ

 C
ÍM

Pályázó neve: 

Agrova Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 H-4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 6. 1/2. 

 H-4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 6. 1/2. 

+36202755299

info@phylazonit.hu

www.phylazonit.hu

Pályázat: 

Baktériumkészítmények kijuttatásának új dimenziója
Phyller kijuttató szerkezettel és Temposensor Basic  

vezérlőegységgel
A Phylazonit technológián belüli termékek hatékonyságának fontos eszköze a megfelelő 
kijuttatás és agrotechnika, amely a technológia szerves részét képezi. Ennek megvalósítá-
sára hozták létre a Phyller kijuttató szerkezetet, amely az erő- vagy munkagépre szerelve 
adagolja a baktériumot közvetlenül a talajba. Ezt fejlesztettük tovább a Temposensor Basic 
vezérlőegységgel, amely a munkagép sebességének függvényében folyamatosan biztosít-
ja a táblán belül az azonos mennyiség kijuttatását. A Phyller és a Temposensor együttesen 
a jelen kor csúcstechnológiáját képviselve képes a Phylazonit termékcsalád optimális kijut-
tatását biztosítani, ezáltal hozzájárulva a termékek hatékonyságának növeléséhez, talajaink 
állapotának javulásához, az energiacsökkentéshez és a környezettudatos gazdálkodáshoz.állapopotának jajavulásához,z, az energigiacsökkentéshez és a környeyezettudatos gazdálkodáshoz.
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Pályázó neve: 

ALFÖLDI-HÚS Zrt.
H-5540 Szarvas, Orosházi út 5.  

 H-5540 Szarvas, Orosházi út 5.  

+36709785395

alfoldihus@alfoldihus.hu

www.alfoldihus.hu

Pályázat: 

TRENTINO mediterrán fűszerezésű sertéskolbászok:
pároskolbász, vastagkolbász, szeletelt vastagkolbász

A TRENTINO sertéskolbászok érlelés-szabályozóval készült füstölt, félszáraz termékek.  
Az elkészült massza a tradicionálisan magyar kolbászok gyártásánál felhasznált piros fűszer-
paprika őrleményt nem tartalmazza, a termékek színe a felhasznált alapanyagokra jellemző. 
A termékek egyedi, kissé édes ízvilágát az alapanyagokhoz adott speciális fűszerkeverék 
adja. A zömében sertés alapanyagokból, pirospaprikával készült szárazáruk kiterjedt piacán 
egyedi összetevőinek köszönhetően fokozatosan nyeri meg a fogyasztókat.

 alapa
tevőinek köszönh

t spec
 szárazáruk 

fogyasztókat.
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Pályázó neve: 

Andrea Kft.
H-1201 Budapest, Vágóhíd utca 26.  

 H-1201 Budapest, Vágóhíd utca 26.  

+36209439133

info@astikids.com

www.astibababolt.hu

Pályázat: 

A baba kényelmes pihenése a család nyugalmáért
Pillangó párna és takaró; Pelenka törölköző; Kapucnis törölköző-takaró;  

Teljesen nyitható hálózsák; Alulról és felülről nyitható hálózsák; Hordozható játszó-
szőnyeg és játéktároló; Ágynemű garnitúra formapárnás fejvédővel;  

Ágynemű garnitúra fonott fejvédővel; Ágynemű garnitúra tépőzáras fejvédővel

A babák megszületése után a szülők nehéz időszakon mennek át a rengeteg éjszakai ébren-
lét miatt. Ezt az időszakot szeretnék megkönnyíteni a kifejlesztett termékcsaláddal, amely a 
gyermekek minél nyugodtabb pihenését kívánja szolgálni. Ezen termékek legtöbbje több-
féle funkcióra alkalmas, ezzel is könnyítve a szülőkre nehezedő terheken, továbbá a manap-
ság egyre fontosabb tudatos vásárlásra is nagyobb hangsúlyt fektet.
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Pályázó neve: 

Animall Professional Care Kft.
 H-2112 Veresegyház, Hársas utca 14.  

 H-2112 Veresegyház, Hársas utca 14.  

+36208526464

info@animall.hu

www.animall.hu

Pályázat: 

Dr. Pet termékcsalád:
bolha- és kullancsriasztó nyakörv kutyák részére; bolha- és kullancsriasztó nyakörv 

macskák részére; bolha- és kullancsriasztó spot on kutyák részére; bolha- és  
kullancsriasztó spot on macskák részére; bolha- és kullancsriasztó sampon kutyák és 

macskák részére; bolha- és kullancsriasztó permet kutyák és macskák részére

A cég mottója: „A megelőzés a leghatékonyabb orvoslás” /Semmelweis Ignác/

Ez természetesen igaz a bolhákra és a kullancsokra is. Ha el tudjuk érni, hogy ezek a vérszí-
vók ne tudjanak megtelepedni a kedvenceken, az óriási lépés az egészségük megóvásáért. 
Ezen gondolatok jegyében fejlesztette ki a cég a Szent István Állatorvosi Egyetemmel és a 
Budapesti Műszaki Egyetemmel karöltve a Dr. Pet bolha- és kullancsriasztó családot, mely 
kiemelkedő biztonságot nyújt a külső élősködők ellen kutyák és macskák részére. A hazai 
gyártású termékcsalád itthon és külföldön egyaránt elismerést váltott ki.
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Pályázó neve: 

Asociația Vadon (Vadon Egyesület) (Ro)
Románia RO-520055 Sfântu Gheorghe, Str. Libertății Nr. 7    

Románia RO-520055 Sfântu Gheorghe, Str. Libertății Nr. 7    

+40267351177

vadon@vadon.ro

www.vadon.ro

Pályázat: 

A Vadon Egyesület által végzett természeti nevelés
Múzeumpedagógiai szolgáltatások; Tematikus rajzversenyek;  

Múzeumon kívüli természetismereti programok és tevékenységek

A Vadon Egyesület által, a Vadász Múzeumban folytatott nagy népszerűségű múzeum-
pedagógiai tevékenység a térség fenntartható fejlődését szolgálja, küldetése a nevelés, 
amin keresztül a gyerekek időben megtanulják értékelni, megőrizni és büszkén megmutat-
ni Székelyföld természeti értékeit. A Múzeumpedagógiai foglalkozásokon 2018-ban több 
mint 2.400 gyerek vett részt. Az évente megrendezett tematikus rajzversenyeknek (melyek 
témája mindig az Ember és Természet Kapcsolatát boncolgatja) évente több mint 1500 
résztvevője van Székelyföld különböző településeiről, iskoláiból és óvodáiból. A múzeu-
mon kívüli tevékenységek szélesebb célcsoportnál szolgálják a fentiekkel megegyező célo-
kat, itt táborokkal, szabadidős foglalkoztatásokkal, egyéb rendezvényekkel népszerűsítik a 
helyi természeti értékeket.
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Pályázó neve: 

Aventics Hungary Kft.
H-3300 Eger, Bánki Donát utca 3.  

 H-3300 Eger, Bánki Donát utca 3.  

+3636531600

laszlo.soltesz@emerson.com

www.aventics.hu

Pályázat: 

Nagy teljesítményű elővezérlő szelepcsalád
10 W, 30 mm kivitel; 5 W, 22 mm kivitel

A pályázat tárgyát képező kétféle 3/2 elővezérlő szelep kiemelt jellemzője, hogy 10 bar 
nyomáson stabil, gyors kapcsolást biztosít nagy átfolyású szelepek esetében. A szelepcsa-
lád legfontosabb piaci előnye a rövid nyitási és zárási idő a hasonló termékekkel szemben.  
Az 5 W közepes teljesítménnyel rendelkező elővezérlő szelepet főként a könnyűiparban 
alkalmazzák. A nagy teljesítményű 10 W elővezérlő szelepet a nehéziparban nagynyomású 
szelep (30 bar) elővezérlőjeként alkalmazzák (80% hajóipari felhasználás). Az elővezérlő sze-
lep fejlesztése és gyártása magyarországi projektben valósult meg Egerben.
Az elővezérlő szelepcsalád a következő szelepekre épül rá: 563, 567, 565, 581 (ISO 1,2,3,4,), 583.
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Pályázó neve: 

Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.
Franciavágási Fűrészáru Gyár

H-8500 Pápa, Jókai út 46.  

 H-8564 Ugod-Franciavágás 

+3689573520

fvagas@bakonyerdo.hu

www.bakonyerdo.hu

Pályázat: 

Bakonyi fűrészelt lamella
A Bakonyi fűrészelt lamella – mint félkész termék – egy formatizált, mart felületű sík falap, 
mely megjelenésében tükrözi a fa természetes rajzolatát, egyedivé téve ezáltal a termék 
minden darabját. Felhasználásának csak a fantázia és az ízlés szab határt. A parkettagyártás 
mellett lehetőség rejlik benne a bútor- és épület asztalosipar számára, valamint a mai mo-
dern belsőépítészet kellékei között is helyet kap.
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Pályázó neve: 

Balázs-Diák Kft.
 H-1138 Budapest, Szekszárdi utca 12/a  

 H-1138 Budapest, Szekszárdi utca 12/a  

+3612665140

info@ugyesedni.hu

www.ugyesedni.hu

Pályázat: 

Képességfejlesztés minden korosztálynak
Online felületen elérhető képességfejlesztő játékok minden korosztálynak. Segítségével 
azonnal beazonosítható a problémás terület, mely ezt követően személyre szabottan fej-
leszthető. Fokozatosan nehezedő, egymásra épülő pályák részletes tanári módszertani út-
mutatóval. Több felhasználós modern megjelenés, egyszerű használat. A változatos játék-
módok garantálják a véget nem érő szórakozást.
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Pályázó neve: 

BEEBOR Első Magyar Mézbor Manufaktúra Kft.
H-2370 Dabas, József Attila utca 38.  

 H-2370 Dabas, József Attila utca 38.  

+36202537991 ; +36308798790

mezbor@beebor.hu

www.mezbor-beebor.hu

Pályázat: 

BeeBor mézbor
A BeeBor a BEEBOR Első Magyar Mézbor Manufaktúrában, saját termelésű válogatott fajta-
mézekből, hosszú évek alatt kimunkált titkos recept és technológia alapján készített, véd-
jegyoltalom alatt álló, Magyar Kézműves Remek díjas, kistételes mézbor. Különlegessége 
abban áll, hogy a BeeBor készítése során semmilyen permetezett gyümölcs – beleértve a 
szőlőt is -, vagy mesterséges adalék nem kerül felhasználásra. Alkoholtartalmát a méz erje-
dése adja, megőrizve annak ásványi anyag és nyomelem tartalmát. Az így készült általában 
12-13,5 V/V% alkoholtartalmú ital elegáns, tiszta, fényes borostyán színű, mézes virágillatú, 
selymes, hosszan lecsengő ízű, harmonikus összhatású édesbor. Benne a mézek természe-
tes aromái az erjedést követő érlelés során BeeBor-rá nemesednek.
selymes, hosszan lecsengő ízű, harmonikus összhatású édesbor. Benne a mézek természe
tes araromomáiái az ererjedédést kövövetető érlelés sosorárán n BeeBor-rá nenemesesedndnekek.
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Pályázó neve: 

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
H-1034 Budapest, Szőlő utca 38.  

 H-1034 Budapest, Szőlő utca 38.  

+3614524500

info@spabudapest.hu

www.budapestgyogyfurdoi.hu

Pályázat: 

Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő
A budai oldalon lévő három nagy északi strand közül a Csillaghegyi strand a legnagyobb. 
Tiszta, langyos vizén kívül változatos domborzati viszonyaival, teraszosan kialakított napo-
zóterületeivel is kitűnik a fővárosi strandok közül. A strand területének közvetlen környezetét 
már a rómaiak is hasznosították. A fürdő 2018. őszén egy fedett egységgel bővült: úszóme-
dencékkel, wellness részleggel, gyermekparadicsommal és szaunavilággal. A srandterüle-
ten nyári szezonban egy úszó-, egy strandmedence és egy gyerekpancsoló található.ny egy -, gy egy gy pa
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Pályázó neve: 

CO-OP Hungary Zrt.
H-1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C.  

 H-1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C.  

+3614555400

szaniko@skymarketing.hu

www.coop.hu

Pályázat: 

„COOP Jót Jó Áron” Bécsi Virsli 
(300 g-os kiszerelés)

A COOP „Jót Jó Áron” termékcsaládjában található az üzletlánc legtöbb sajátmárkás ter-
méke, így a Nádudvari Élelmiszer Kft. által gyártott előhűtött, vákumcsomagolt, 300 g-os 
kiszerelésű, sertéshúsból készült Bécsi Virsli is. A termék a gyártó kimagasló minőségbiz-
tosítási-rendszerrel működő gyártástechnológiája alapján, minősített beszállítóktól érkező 
alapanyagok felhasználásával készül. A termék kereskedelmi márka alatti forgalmazása ked-
vezőbb árszínvonalat eredményez, szélesebb célcsoport számára elérhetővé téve a magas 
minőséget, beleértve főként a jobb ár-érték arányú alternatívát keresőket.
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Pályázó neve: 

CO-OP Hungary Zrt.
H-1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C.  

 H-1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C.  

+3614555400

szaniko@skymarketing.hu

www.coop.hu

Pályázat: 

„COOP Jót Jó Áron” Tokaji Furmint száraz fehérbor 
és Zempléni Cuvée félédes fehérbor

(0,75 literes kiszerelés)

A COOP „Jót Jó Áron” termékcsaládjában található az üzletlánc legtöbb sajátmárkás termé-
ke, így a Grand Tokaj Zrt. által gyártott, pályázott bor termékek is. A termékek a gyártó által, 
hazai borkészítési hagyományokra épülő, magas minőségbiztosítási rendszerrel működő, vi-
lágszínvonalú gyártástechnológia és szakértelem alapján magyar alapanyagokból készülnek.  
A szőlőtermelő partnerek a gyártóval történő szoros együttműködésben, annak iránymu-
tatása alapján és felügyelete alatt gondozzák az ültetvényeket, hogy a lehető legjobb mi-
nőségű szőlő álljon rendelkezésre. Mindez valódi tradicionális hazai borokat eredményez, 
amelyek világszinten is megállják a helyüket. A termék kereskedelmi márka alatti forgalma-
zása kedvezőbb árszínvonalat eredményez, szélesebb célcsoport számára elérhetővé téve a 
magas minőséget, beleértve főként a jobb ár-érték arányú alternatívát keresőket.magas minősé t, beleértve főkénént a jobb ár-értéséget, beleértve főkén
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Pályázó neve: 

CosMed Kozmetológiai és Diagnosztikai  
Gyártó és Kereskedelmi Kft.

H-2038 Sóskút, Pető� Sándor utca 131/C.  

 H-2038 Sóskút, Pető� Sándor utca 131/C.  

+3623560041

info@cosmed.hu; info@pandhys.hu; info@pandhys.com

www.csosmix.global

Pályázat: 

PANDHY’S™ COSMIX-Oleo Line termékcsalád - 
innovatív, személyre szabott, professzionális 

és lakossági szépségápolási rendszer Oleo Formulák
OleoActiveBlends Szett; CalmBooster; ShieldBooster; 

BrightBooster; TanBooster; NightBooster; EnergyBooster

A CosMix termékcsalád egy innovatív, személyre szabott, professzionális és lakossági szép-
ségápolási rendszer, gondosan összehangolt együttműködése a csodálatos formuláknak 
és a magasan képzett és értő szakembereknek, középpontban a vendég aktuális kozme-
tikai szükségleteivel és vágyaival, mint egyetlen és mindenek feletti prioritással. A CosMix 
– your blend, your beauty koncepció a terapeuta kezébe adja úgy a lehetőségét, mint a 
felelőségét annak, hogy megalkossa a vendég számára az éppen legmegfelelőbb kozme-
tikumot, amely a megfelelően megválasztott és kivitelezett kezeléssel meghozza az elvárt 
eredményt, kiszolgálja a vendég aktuális kozmetikai szükségleteit és beteljesíti a bőrével, 
annak megjelenésével, minőségével és állapotával kapcsolatos vágyait.gj gé ap ap ágya
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Pályázó neve: 

CSOMIÉP Kft.
H-6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep  

 H-6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep  

+3662535730

beton@csomiep.hu

www.csomiep.com

Pályázat: 

Nagyszelvényű vasbeton TB mederburkoló elemcsalád:
250/330/130; 300/380/130; 350/430/130; 400/480/130; 450/530/130

Kihasználva a több évtizedes gyártási és piaci tapasztalatokat, valamint a vízrendezés terü-
letén ma is piacvezető TB termék kiváló adottságait, a TB mederelemet továbbfejlesztet-
ték és létrehozták a nagyszelvényű vasbeton TB elemcsaládot. Az elemcsalád 5 tagból áll, 
az árokfenék szélessége 250 cm-től 450 cm-ig terjed. Gyártása 50 cm-es méretlépcsőben 
történhet. Hossza max. 2.0 m. Magyarországon jelenleg ez a legnagyobb méretben előre 
gyártott mederburkoló elem, nincs párja. A nagyszelvényű vasbeton TB elemek alkalma-
zásával a nagy vízszállító kapacitású csatornák gyorsan, egyszerűen, kis élőmunka igénnyel 
építhetők. Az elkészült meder tökéletesen vízzáró, nincs vízveszteség, karbantartást gya-
korlatilag nem igényel.
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Pályázó neve: 

Deka Union Kft. / Lidl Magyarország Bt.
DU: H-5700 Gyula, Béke sugárút 66. 2/6 

 H-5700 Gyula, Köröspart utca 88.  

+36202646636

sausage@deka-union.eu

www.deka-union.eu

Lidl: H-1037 Budapest, Rádl árok 6.  

 H-1037 Budapest, Rádl árok 6.  

+3613466000

info@lidl.hu

www.lidl.hu

Pályázat: 

Pikok Pure termékcsalád:
Csemege szeletelt szárazkolbász 100 g; Csípős szeletelt szárazkolbász 100 g;  

Csemege szárazkolbász 250 g; Csípős szárazkolbász 250 g

A Pikok Pure termékek Magyarországon egyedülálló minőséget képviselő húskészítmé-
nyek. Az egészségtudatos táplálkozásnak megfelelően valódi húsból készülnek, nem tar-
talmaznak tartósítószert. Kizárólag természetes összetevőkből állnak, adalékanyagtól és szí-
nezéktől mentesek. Kiemelkedő szerepük van a táplálkozásban, mivel a kiegyensúlyozott és 
változatos étrend alkotóit tartalmazza, a szervezetünk számára nagyon fontos teljes értékű 
fehérjéket.
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Pályázó neve: 

DEMIART S.R.L. (Ro)
Románia RO-547565 Santana de Mures (jud. Mures), Str. Viilor, nr. 454    

Románia RO-547565 Santana de Mures (jud. Mures), str. Viilor, nr. 454    

+40744500754 ; +40265323454

o<ce@demiart.ro

www.demiart.ro

Pályázat: 

Fából faragott vadászati tárgyak, szobrok, domborművek:
Hubertusz szobor; Vadász a kutyával szobor; Faragott trófea alátétek;  

Fali óra; Medve szobor; Farkas szobor; Szarvasbika szobor;  
Szarvasbika dombormű; Hegyi kecske dombormű, Vaddisznó szobor

A faragott vadászati témájú tárgyak, szobrok, domborművek, trófeatartók részei a népmű-
vészetnek és népi tárgykultúrának, amely hagyomány-hordozó is és beilleszkedik az élet-
térbe. E tárgyaknak fontos szerepük van a vadászati életben. A DemiArt termékek nem 
műanyagból, vagy gipszből készülnek, hanem a gépek és az emberi munka ötvözése lehel 
életet a fadarabokba. Az elkészítés során az Erdélyben nagy hagyománnyal rendelkező fa-
faragászatot és asztalosmesterséget nyugati munkamódszerekkel és modern technológi-
ákkal ötvözik. A kézműipari termékek fő ismertetőjele a kiváló minőség, a pontossággal 
kivitelezett termékek a DemiArt cég szószólójává válnak.
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Pályázó neve: 

DENT-ART-TECHNIK Kft.
H-9024 Győr, Csokonai utca 10.  

 H-9024 Győr, Csokonai utca 10.  

+36309370373

labor@dentarttechnik.hu

www.dentarttechnik.hu

Pályázat: 

Fogászati termékek gyártása  
virtuális tervezéssel PEEK alapanyagból

Az új, korszerű műanyagok, mint például a PEEK orvostechnikai alkalmazása új lehetősé-
geket biztosítanak a fogászati területeken. A poli-éter-éter-keton egyedülálló, mivel ez a 
műanyag nagy sűrűségű molekulaszerkezettel rendelkezik és hasonló mechanikai tulaj-
donságokkal bír, mint az emberi csontszövet. A jövőbeni cél, hogy hasznosítani lehessen 
azt a kiváló egészségügyi tulajdonságot, amivel a poli-éter-éter-keton rendelkezik. Szeret-
nék széles körben ezt a komponenst használni a fogászati termékek vázszerkezeteként. 
A mechanikai és a biológiai tulajdonságokat �gyelembe véve virtuálisan tervezik meg a 
fogpótlást. Ezt követően a gyártáshoz szubtraktív és additív megmunkálást alkalmaznak.



 K
IT

Ü
N

TE
TŐ

 C
ÍM

Pályázó neve: 

Délalföldi Kertészek Zöldség-Gyümölcs Termelői  
és Értékesítő Mezőgazdasági Szövetkezete

H-6600 Szentes, Szarvasi út 3/b.  

 H-6600 Szentes, Szarvasi út 3/b.  

+3663311411

titkarsag@delkertesz.hu

www.delkertesz.hu

Pályázat: 

„Szentesi paprika”, oltalom alatt álló földrajzi  
jelzéssel (OFJ) rendelkező zöldség-termékcsalád  

különböző kiszerelésekben: 
hegyes erős paprika 5 db/zacskó; étkezési fehér paprika 500 g/zacskó 

 és 5 db/zacskó; kápia paprika 750 g/grilltálca és 50 g kiskiszerelt kosár

Az étkezési paprika termelése sok-sok évtizede meghatározó tevékenység a dél-alföldi ré-
gióban. Eredetvédett termékként „Szentesi paprika” néven 2014. tavasza óta kerül értékesí-
tésre, amikor is az Európai Bizottság oltalom alatt álló földrajzi jelzéssé (OFJ) nyilvánította a 
„Szentesi paprika” termékelnevezést. Az oltalom négy éle paprikafajtára terjed ki. A „Szentesi 
paprika” méltán vált a fogyasztók kedvencévé, hiszen a környék kedvező természeti adott-
ságai – mint a magas napsütéses órák száma, a termőterület kiváló tápanyagtartalma, a 
kedvező öntözési lehetőségek és a termálvíz jelenléte, nem utolsó sorban a felhalmozódott 
szaktudás és tapasztalat – mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy a „Szentesi paprika” ízletes és 
utánozhatatlan kiegészítője legyen a fogyasztók étkezéseinek, megfelelve az egészséges 
életmód minden követelményének. Vékony, roppanós héj, rendkívül zamatos fűszeres íz, 
intenzív paprika illat – ezen fő fogyasztási élvezeti értékekkel lehet legjobban jellemezni az 
eredetvédett zöldséget. Hagyomány és innováció egyszerre ötvöződik a „Szentesi papriká-
ban”. A törekvés a kezdetektől változatlan: megőrizni a zöldségek azon beltartalmi értékeit 
és ízvilágát, amit még a bolgárkertészek honosítottak meg a vidéken.
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Pályázó neve: 

DIEMER S.R.L. (Ro)
Románia RO-535600 Székelyudvarhely, Fások utca 14/23 (Hargita megye)    

Románia RO-535600 Székelyudvarhely, Fások utca 14/23 (Hargita megye)    

+40785298410

director@yoursignature.ro

www.yoursignature.ro, www.cosmeticsanatos.ro

Pályázat: 

SigNature arcápoló termékek organikus,  
egészséges és biztonságos alapanyagokból:

Ránctalanító Organikus Fér.arckrém Hialuronsavval és E-vitaminnal; Teen Hydra 
Energizer Daily Cream - tinédzsereknek; IT Hydra Energizer Daily Cream - informa-

tikusoknak; Sminkeltávolító Tej Hidratáló Formulával Normál és Zsíros Arcbőrre;  
Sminkeltávolító Tej Hidratáló Formulával Száraz és Vegyes Arcbőrre;  

35+ Ránctalanító és Bőrfeszesítő Szérum Hialuronsavval, A és E Vitaminokkal;  
50+ Ránctalanító és Bőrfeszesítő Szérum Hialuronsavval, A és E Vitaminokkal;  

Booster Multicomplex AntiAging; Booster Multicomplex AntiAkné

A SigNature brend azonkívül, hogy új irányt mutat a piacion, új értéket is teremt a tömeg-
termelés hétköznapi kínálatával szemben. Tudatosítja, és egyben elérhetővé teszi az egész-
séges, organikus és biztonságos kozmetikumokat. Mindezt szigorúan újrahasznosítható, 
környezetbarát csomagolásban teszi. A cég csatlakozott a nemzetközi Der Grüne Punkt 
(Zöld Pont) elnevezésű védjegy hálózathoz. Folyamatos innovációval a lehető legmoder-
nebb és legegészségesebb alapanyagokat választják ki a gyártáshoz, folyamatosan bizto-
sítva helyüket az élvonalban. A SigNature webshop korszerű, fogyasztóbarát megoldásai-
val a tudatos vásárlásra nevel.val a tudatos vásárlásra nevel.
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Pályázó neve: 

DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt.
H-3535 Miskolc, Hegyalja út 203/1.  

 H-3535 Miskolc, Hegyalja út 203/1.  

+3646530890

info@dipa.hu

www.dipa.hu

Pályázat: 

Biztonsági alappapírok
(bankjegy, okmány, közhiteles okmány, jegy, vízjeles nyomtatópapír)

A cég nagy hagyományokkal, gyártási tapasztalatokkal és világszínvonalú technikával spe-
cializálódott a minőségi, védelmi elemekkel ellátott biztonsági alappapírok előállítására. 
Hazai viszonylatban a Társaság egyedül képviseli és alkalmazza azt a technológiát, amely 
képessé teszi a belföldi és export állami megrendelések – bankjegy, személyi okmányok 
– teljesítésére. A gyártási kultúra, a biztonsági rendszer megfelel a kor követelményeinek, 
az alappapír választék kielégíti a piac speci�kus elvárásait. Termékstruktúrában különféle 
biztonsági elemek garantálják a vevők egyedi igényeinek kielégítését. A DIPA Diósgyőri 
Papírgyár Zrt. a tevékenységével kapcsolatos környezeti hatásokat kiemelten kezeli.
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Pályázó neve: 

FÁN GROUP Kft.
H-6724 Szeged, Textilgyári út 4.  

 H-6724 Szeged, Textilgyári út 4.  

+36303361739

csaba.kanizsai.fantrade@gmail.com

www.fangroup.hu

Pályázat: 

Lotti tejföl 20% 330 g
A termék egy nagy múltú tejfeldolgozó gyárban készül, ahol nagyon magas a minő-
ségbiztosítás (Sole-MiZo Zrt.) A Lotti tejfölt minden esetben friss tehéntejből készí-
tik. Felbontáskor egyértelműen csont fehér színű, kellemes, aromásan savanykás ízű.  
A tejföl zsírtartalma 20%. Az érlelő kamrákból kijőve a fogyasztó igazi tradicionális 
tejföllel találkozhat a polcokon.jf po
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Pályázó neve: 

Flover Artitude Kft.
H-2072 Zsámbék, Kálvária utca 4.  

 H-2072 Zsámbék, Kálvária utca 4.  

+36202717078

scha=erszilvia09@gmail.com

www.>over.hu

Pályázat: 

Teljes körű, exkluzív esküvői,  
rendezvény- és üzletdekoráció, belső enteriőr és design

A teljeskörű, exkluzív esküvői, rendezvény- és üzletdekoráció, belső enteriőr és design mun-
ka során az elsődleges cél, hogy a saját fejlesztésű és egyedi dekorációkat a modern tech-
nikai lehetőségek maximális kihasználásával, a lehető legmagasabb színvonalon valósítsák 
meg. Így minden tekintetben az egyedi, exkluzív, különleges minőséget képviselik a deko-
rációk és enteriőrök piacán.
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Pályázó neve: 

Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt.
H-5540 Szarvas, Ipartelep 531/1.    

 H-5540 Szarvas, Ipartelep 531/1.    

+3666621500

kapcsolat@gallicoop.hu

www.gallicoop.hu

Pályázat: 

Prémium Klasszik Pulykamell
A Gallicoop új terméke egy prémiumkategóriás, 116%-nyi pulykamellből (1 kg kész pulyka-
mell 1,16 kg nyers húsból) készült sonkakülönlegesség, amelynek fehérjetartalma a hazai 
palettán egyedülállóan magas. 25%-os fehérjetartalma kiemelkedik a többi sonkatermék 
közül. A termékhez a pulyka félmell alapanyagot gondosan válogatják, majd pácolják, 
kézzel hálózzák és főzik. A csemegepultokban található egészben csomagolt és darabolt 
változat is. Tökéletesen megfelel a kényelmi termékektől elvártaknak, mivel további feldol-
gozást már nem igényel. Friss salátákhoz kiváló alapanyag, feltétként, vagy rizzsel, tésztával 
társítva is kiváló.
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Pályázó neve: 

GéSz Gaál és Sziklás Kft.
H-4033 Debrecen, Veres Péter utca 19.  

 H-4033 Debrecen, Veres Péter utca 19.  

+3652520520

info@gesz.com

www.>avonmax.hu

Pályázat: 

Flavon Peak Veggie
A pályázott termék a cég legújabb, tizedik étrend-kiegészítő terméke, a Peak koncepció 
második tagja értékes, magas hatóanyag tartalmú zöldségek és növényi olajok trendi  
szinergizmusa, napi, tasakos kiszerelésben. A termék alapvetően lipo�l jellegű, speciális 
arányú és összetételű olaj-víz emulzió. Erős antioxidáns hatású, immunaktivitást támogató 
növényi összetevők koncentrációja.

ú, immunaktivitást t
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Pályázó neve: 

Grabowski Kiadó Kft.
H-1037 Budapest, Bécsi út 269.  

 H-1037 Budapest, Bécsi út 269.  

+36306112152

marketing@trademagazin.hu

www.trademagazin.hu

Pályázat: 

Business Days konferencia

A Trade magazin, mint az FMCG piac döntéshozóinak vezető B2B szaklapja rendezi meg a 
szakma döntéshozóinak legnagyobb találkozóját, a Business Days konferenciát. Az idén 13. 
alkalommal megszervezésre kerülő találkozót minden alkalommal egy új motívumra építik. 
Az eseményen mindig az elmúlt egy év legfontosabb történéseiről és a közeljövő kilátása-
iról beszélnek, „szakmáznak”. Elemzik a piacot, beszélnek stratégiáról, márkákról, innováci-
ókról, szabályozásról, a piaci környezet változásairól, a jövő lehetséges kihívásairól gyártói 
és kereskedői oldalról egyaránt. A meghívott előadók és kerekasztal-résztvevők független 
gazdasági szakemberek, piackutatók, mindennap FMCG gyártói vagy kereskedelmi céget 
vezető ikonikus személyek, szövetséget és érdekképviseletet képviselők, a szolgáltatói kör 
elismert kollégái, illetve a minisztériumok képviselői.
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Pályázó neve: 

Győri Likőrgyár Zrt.
H-9027 Győr, Budai út 7.  

 H-9027 Győr, Budai út 7.  

+3696312535

info@gyorilikor.hu

www.gyorilikor.hu ; www.pannonhalmipalinka.hu

Pályázat: 

Pannonhalmi bogyósgyümölcs pálinka termékcsalád:
Málna; Szamóca; Bodza; Feketeribizli; Málna-Feketeribizli; Feketeszeder (40%, 0,5l)

A Magyarországon nagy tradíciókkal rendelkező pálinkafőzés Pannonhalmán már több 
mint 100 éves múltra tekint vissza. A Pannonhalmi Pálinkárium a hagyományos ízek mellett 
a �atalos, divatos ízvilág felé is nyitott, ennek eredményeként alkotta meg a Pannonhalmi 
bogyósgyümölcs termékcsaládot. A bogyósgyümölcsökből készült pálinkák a legmaga-
sabb hozzáadott értéket képviselő termékek. Lepárlásuk komoly szakmai felkészültséget 
igényel, házi főzésnél kevésbé előforduló, nehezebben előállítható, épp ezért különleges-
nek számító pálinkák. A Győri Likőrgyár Zrt. küldetése, hogy egy alternatív, nem mindennapi 
ízvilágot ismertessen meg és tegyen népszerűvé a hazai és a külföldi fogyasztók körében, 
hisz e termékcsalád esetében dominál leginkább a gyümölcsösség, amely már egyetlen 
cseppjében garantált íz- és illatélményt nyújt.
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Pályázó neve: 

GYULAHÚS Kft.
H-5700 Gyula, Munkácsy Mihály utca 7-9.  

 H-5700 Gyula, Béke sugárút 50.  

+3666620220

info@gyulahus.hu

www.gyulahus.hu

Pályázat: 

Gyulai Darabos Sertés Májas sültpaprika ízesítéssel

Gyulai Májas – tovább gondolva. Hagyományos, és trendi. A jól ismert Gyulai Májas termék-
család legújabb tagja májdarabokat is tartalmaz. Izgalmas ízvilágát a sültzöldségek aromája 
adja, ez a termék is glutén- és laktózmentes.



 K
IT

Ü
N

TE
TŐ

 C
ÍM

Pályázó neve: 

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.
H-4243 Téglás, Külterület 0135/9 hrsz.    

 H-4243 Téglás, Külterület 0135/9 hrsz.    

+3652582700

hajdu@hajdurt.hu

www.hajdurt.hu

Pályázat: 

HAJDU SMILEY zártrendszerű,  
elektromos fali forróvíztároló termékcsalád:

SY80R; SY120R; SY150R

A SMILEY termékcsalád legfontosabb jellemzői és előnyei:
- rétegfűtés: gyorsabb reakció a felfűtésre, kisebb hőveszteség;
 - kerámia fűtőtest: nincs közvetlen vízzel érintkezés;
- pontos, elektronikus hőfokszabályozás;
- ECO (energiatakarékos) funkció: a vízvételi szokásoknak megfelelően állítja be a 
  hőmérsékletet a tanulási időszak után;
- egyedi LED kijelző.

okásoknak megfelelően állítja be a 



 K
IT

Ü
N

TE
TŐ

 C
ÍM

Pályázó neve: 

HERBADOCTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 H-6000 Kecskemét, Nagy László utca 2F.  

 H-4400 Nyíregyháza, Jósa András utca 17.  

+3642792979

herbadoctor@gmail.com

www.herbadoctor.hu

Pályázat: 

Flex Body Termékcsalád:
Kollagénes Ízületi Krém; Kollagénes Ízületi Spray

A Flex Body Kollagénes Ízületi Krémet és Sprayt azért fejlesztették ki, hogy kiegészítse a 
cég által forgalmazott, a vevők körében nagyon népszerű Flex Body Hidrolizált Kollagénes 
Italport. A vásárlók közül nagyon sokan szenvednek izületi megbetegedésben, a termékek 
megalkotásával az ő panaszaiknak az enyhítése a cél. A kollagén az egyik leghasznosabb 
fehérje a szervezetben, hiszen legfontosabb alkotóeleme a kötőszöveteknek, így az ízüle-
teknek is. A termékek a kollagén mellett gyógynövényeket, hialuronsavat, glükozamint és 
MSM-et is tartalmaznak. A spray változat a tágpólusú bőrbe és az időskori bőrbe egyedül 
állóan hatékonyan szívódik fel.
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Pályázó neve: 

Hollóházi Porcelángyár Kft.
H-3999 Hollóháza, Károlyi út 11.

H-3999 Hollóháza, Károlyi út 11.

+36309412225

kallai.miklos@hollohazi.hu

www.hollohazi.hu

Pályázat: 

Forma-1 emléktrófea porcelán certi=kációval ellátva

Az 1989-es Forma-1 Magyar Nagydíjának emléktrófeája, amelyet a verseny 30. évfordulója 
alkalmából jelentet meg az eredeti megalkotó, a Hollóházi Porcelángyár Kft. A Trófea egy 
sorszámmal és certi�kációval ellátott kicsinyített másolat, melyet az akkori győztes Nigel 
Mansell aláírása is ékesít. Ezzel az emléktermékkel tovább vihető a múlt hagyománya a jövő 
piacára, hiszen a Forma 1 több százmilliós rajongótáborral rendelkező, potenciális piaci le-
hetőség és a marketing értékek tárháza.
A 30 éves jubileumra ily’ módon történő emlékezés elegáns lehetőség a Forma-1 világába 
való visszatértésre.
A 30 éves jubileumra ily’ módon történő emlékezés eleg
való visszatértésre.
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Pályázó neve: 

Honey Hill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 H-4431 Nyíregyháza, Mackó utca 35.  

 H-4431 Nyíregyháza, Mackó utca 35.  

+3642792063

honeyhillkft@gmail.com

www.honeyhill.hu

Pályázat: 

Royal Méh Balzsam (250 ml)

A Royal Méh Balzsamban az évezredek óta sikerrel alkalmazott méhészeti termékek és 
gyógynövények legendás hatásai ötvöződnek a különböző mozgásszervi panaszok termé-
szetes megközelítése érdekében. Különleges vezérhatóanyaga a méhméreg, amely ősidők 
óta a reuma, a köszvény, az ízületi gyulladás hatékony ellenszere. Speciális összetételének és 
100%-ban természetes összetevőinek köszönhetően könnyen beszívódik, kiváló testápoló 

hatással rendelkezik.
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Pályázó neve: 

Hungast Holding Zrt.
H-1119 Budapest, Fehérvári út 85.  

 H-1119 Budapest, Fehérvári út 85.  

+3618027330

titkarsag@hungast.hu

www.hungast.hu

Pályázat: 

Gyermekvendéglátás (közétkeztetés),  
Munkahelyi vendéglátás, Szociális étkeztetés

Magyarország piacvezető étkeztetési szolgáltatója azt vallja, hogy az étkeztetés felelősség. 
Hiszi, hogy a ma étele a holnap emberét, annak testét és szellemét is építi. Fogásaik nem 
csupán a napi energiát szolgáltatják, hanem összetevőikkel és elkészítési módjukkal utat 
mutatnak egy egészségesebb élet felé. Elhivatottsággal, szakértelemmel és innovációval 
hosszú évek óta mutatnak követendő példát a szegmens minden szereplőjének, mindezt 
fogyasztóik megelégedésére. A Hungast: étel, élmény, gondoskodás!



 K
IT

Ü
N

TE
TŐ

 C
ÍM

Pályázó neve: 

Hülitzerné Veress Katalin e.v.
 H-1162 Budapest, Bekecs utca 27.  

 H-1162 Budapest, Bekecs utca 27.  

+36204393600

veresskati@indamail.hu

www.vermix.hu

Pályázat: 

VERMIX termékcsalád:
Tonik Forte; Szárító keverék; Szárító keverék forte

A VERMIX termékcsalád a bőrrendellenességek (pl: sebhorrea, pattanások, sebek, égési sé-
rülések, a zsíros bőr) okozta tünetek enyhítésére szolgáló speciális, egyedülálló termék. A 
VERMIX termékek természetes anyagokból állnak. Az egyes termékeket az adott tünetek 
enyhítésére optimalizálták. A VERMIX készítményekre vonatkozó találmányokra adott sza-
badalmak igazolják újdonságát és meglepő előnyös hatását. A termékek fertőtlenítő, hűsítő 
hatása miatt a kezelés során azonnal érezhető a hatás, a fájdalom, a viszketés csökkenése.
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Pályázó neve: 

Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft.
H-1021 Budapest, Üdülő út 37.  

 H-1021 Budapest, Üdülő út 37.  

+3612005603

info@ilcsi.com

www.ilcsi.com

Pályázat: 

Fér= termékcsalád:
Testápoló 200 ml; Borotválkozás utáni balzsam 100 ml;  

Hidratáló krém 50 ml; Arcradír 50 ml

A természet erejével. Fér�aknak. Az elmúlt több mint hat évtized során az Ilcsi ugyano-
lyan hangsúllyal kezelte és ápolta a hölgyek és az urak bőrét. A jelen kor tendenciái és 
igényei vezették rá az Ilcsi Szépítő Füveket, hogy minden tradicionális értéket megőrizve a 
bionövények tudását ötvözzék a XXI. század legmodernebb technológiájával. Így alkották 
meg a fér�ak bőréhez, bőrproblémáihoz maximálisan alkalmazkodó, kozmetikus kollégák 
szaktudásával együttesen segítő fér� kozmetikum családot. Így minden esélyük megvan a 
fér�aknak, hogy ne csak egy fokkal legyenek szebbek az ördögnél.
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Pályázó neve: 

Kőrös-Net Szolgáltató és Kereskedő Kft.
H-6200 Kiskőrös, Erdőtelki utca 4.  

 H-6200 Kiskőrös, Erdőtelki utca 4.  

+36703305207, (+3678412914)

info@hyal-joint.hu

Pályázat: 

Az életminőség javítására szolgáló integrált egészségügyi 
tanácsadás mozgásukban korlátozott személyek részére

A Kőrös-Net Kft. a pályázat tárgyát képező szolgáltatással a mozgásukban korlátozott sze-
mélyek részére nyújt olyan, sok éves tapasztalatok alapján kialakított, az életminőség ja-
vítására szolgáló tanácsadást, amellyel az érintett személyek életminősége érzékelhető-
en javul. Hazánkban csaknem egymillió, különböző korosztályú személy él mozgásában 
korlátozottan arthrosis-szerű ízületi elváltozás miatt. A Csont és Ízület Évtizede felmérése 
szerint a térd arthrosis-szal küzdő személyek fele szed folyamatosan fájdalom-csillapítót 
és/vagy nem szteroid gyulladáscsökkentőt, 90%-uknak a járás problémát okoz. A pályázat 
tárgyát képező tanácsadási szolgáltatás kiemelt előnye, hogy alternatívát nyújt a mozgás-
szervi panaszok enyhítésére, illetve megszüntetésére a gyógyszeres kezelések mellett. Az 
integrált egészségügyi tanácsadást a pályázó által 2007. év óta működtetett orvos csoport 
által adott és feldolgozott folyamatos visszajelzésekre alapozzák. A tanácsadásban kiemelt 
jelentősége van az arthrosis okozta mozgáskorlátozottság komplex módszerrel történő 
enyhítésének. Ennek érdekében a pályázó által működtetett, mozgásszervi szakorvosokból 
és sportorvosokból álló csoport és az ő tevékenységüket összefoglaló belgyógyász nem-
zetközileg akkreditált klinikai homeopátiás orvos, hagyományos kínai orvos, �toterapeuta, 
jogi szakokleveles orvos végzettségű szakmai vezető, sikeresen kombinálja a pályázó által 
2017. óta Magyarországon kizárólagosan forgalomba hozott, kakastaréjból nyert, termé-
szetes hialuronsavat tartalmazó Hyal-Joint étrend-kiegészítőt és a mozgás terápiát. Ennek 
következtében a mozgásukban korlátozott magyar emberek életminősége a hialuronsav 
természetes eredetű pótlásával és a mozgás terápia kombinált alkalmazásával érezhetően 
javul. Az integrált tanácsadási szolgáltatás keretében e kombinált módszert a pályázó az 
érintett személyeknek szóló közérthető kiadványokban ismerteti meg, amelyek részletes 
leírást adnak az alkalmazott készítmény hatásmechanizmusáról és bemutatják a mozgás-
terápia fontosságát.teterárápipipipipia a a fofofontntntosossáságágát.t.t.
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Pályázó neve: 

KRL Kontrol Kft.
H-2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 81.  

 H-2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 81.  

+3623381818

krl@krl.hu

www.krl.hu

Pályázat: 

Fázisjavító berendezések országos szervize

A KRL Kontrol Kft-nek jelenleg több mint 10.000 db fázisjavító berendezése működik or-
szágszerte, melyre megközelítőleg 600 db érvényben lévő karbantartási szerződésük van 
érvényben. Kiemelten fontos tehát a cég szerviz részlege, amely a fázisjavító berendezések 
javításával, karbantartásával, üzemeltetésével foglalkozik, magas szintű szakmai tudással és 
kiválóan felszerelt technikai háttérrel. Négy szerviz kocsijukkal a bejelentéstől számított 48-
72 órán belül az ország bármely pontján elvégzik az adott berendezés javítását, beüzeme-
lését, vagy karbantartását a folyamatos üzemvitel biztosítása érdekében, melyre a szakmai 
múlt és tapasztalat, valamint az érvényben lévő ISO 9001: 2015 minősítés a garancia.
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Pályázó neve: 

Kunság-Szesz Szeszipari Zrt.
H-6200 Kiskőrös, Bán=y utca 37.  

 H-6200 Kiskőrös, Bán=y utca 37.  

+3678414140

info@kunsagszesz.hu

www.kunsagszesz.hu

Pályázat: 

Mátyás Keserű Likőr

A hungaricumok bővülő világában a cég szükségét érezte egy, a magyar tradíciókat hor-
dozó különleges minőség, a Mátyás Keserű Likőr megalkotásának. A Kunság-Szesz Zrt. a 
legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelve, magas színvonalú technológiával, 
titkos recept alapján állítja elő az értékes, alkoholos esszenciát, amely többféle gyógy- és 
fűszernövényt tartalmaz. A Mátyás kori reneszánsz fűszerek – zsálya, árnika, ürömfű, hárs-
favirág – újra élednek a Mátyás Keserűben. A Mátyás Keserű olyan nemzeti termék, amely 
egyediségével, különlegességével, minőségével, természetességével a hungaricum cím 
mellett az italínyencek és a nagyközönség tetszését is elnyerheti. Ezt mutatják a hazai és 
nemzetközi elismerések, így a Destillata Nemzetközi versenyen elnyert arany díjak.
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Pályázó neve: 

Lenti Gyógyfürdő Kft.
H-8960 Lenti, Táncsics Mihály utca 2/A  

 H-8960 Lenti, Táncsics Mihály utca 2/A  

+3692630590

info@balancehotel.hu

www.balancehotel.hu

Pályázat: 

Thermal Hotel Balance**** Lenti
„…tökéletes feltöltődést nyújtva a Lenti Termálfürdő és  

Szent György Energiaparkkal közvetlen összeköttetésben…”
A Thermal Hotel Balance**** Lentiben klimatizált, modern felszereltségű szobák és egyedi 
kialakítású saját jakuzzival rendelkező lakosztályok várják a vendégeket, hogy az itt töltött 
idő minél nyugodtabban és kellemesebben telhessen. Gasztronómiai kínálatuk egyaránt 
merít a nemzetközi és a regionális ízekből, az ételek elkészítéséhez a térség friss alapanyaga-
it és termékeit használják, melyhez a gazdag italválaszték nyújt teljes összhangot. A Balance 
Spa részleg élménymedencéje, szaunái és masszázsszobái gondoskodnak a teljes testi és 
lelki felfrissülésről. A szállodából fedett folyosón keresztül, kényelmesen lehet átsétálni a 
termálfürdőbe, az új élményvilágba, a szabadtéri fürdőbe és a Szent György Energiaparkba.
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Pályázó neve: 

Lidl Magyarország Bt.
H-1037 Budapest, Rádl árok 6.  

 H-1037 Budapest, Rádl árok 6.  

+3613466000

info@lidl.hu

www.lidl.hu

Pályázat: 

Amethyst termékcsalád:
Tokaj Amethyst száraz furmint; Tokaji édes Szamorodni; Tokaji édes Késői arany;  

Prémium Amethyst félszáraz furmint; Tokaji Amethyst félszáraz Hárslevelű

Mind a magyar, mind a nemzetközi piacokon a tokaji borok forgalma erősen a legolcsóbb 
félédes furmintokra koncentrálódik. Mind a belföldi, mind a külföldi vásárlók számára meg 
kell mutatni, hogy Tokaj magasabb minőségű borok esetében is kiváló ár-érték arányú 
termékek előállítására képes, ezért született meg a Tokaj Amethyst termékcsalád. A ter-
mékcsalád minden tagja a tokaji borok egy különleges típusát hivatott közelebb hozni a 
vásárlókhoz.vásárlókhoz.
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Pályázó neve: 

Lidl Magyarország Bt.
H-1037 Budapest, Rádl árok 6.  

 H-1037 Budapest, Rádl árok 6.  

+3613466000

info@lidl.hu

www.lidl.hu

Pályázat: 

Öko bevásárló textiltáskák

A környezettudatosság ihlette Lidl textil ökotáskáink 2018. év elején kerültek ki a boltok-
ba, alternatívát ajánlva az egyszer használatos műanyag szatyrok, zacskók helyett. Előnyük 
nem csak újrafelhasználhatóságukban rejlik, hanem 100%-ban újrahasznosított, harmadik 
generációs ökotextil szövetből is készültek, melyek polimerként ugyancsak újrahaszno-
síthatóak és lebomlanak mind ipari, mind biológiai környezetben, csekély ökológiai láb-
nyomot hagyva maguk után. Nemcsak tartósak, de megjelenésükben is szépek, hiszen a 
színek kiválasztásánál is gondosan ügyeltek arra, hogy minden vásárló megtalálja a saját 
ízlésének megfelelőt.ízízlélésésésénenek megfgfgfelelőt.
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Pályázó neve: 

Lidl Magyarország Bt.
H-1037 Budapest, Rádl árok 6.  

 H-1037 Budapest, Rádl árok 6.  

+3613466000

info@lidl.hu

www.lidl.hu

Pályázat: 

Celeste Bikavér 0,75 l

A Celeste Bikavérrel az áruházi sajátmárkás bikavérek között egy új, minőségi termék került 
az üzletek polcaira, amely ár-érték arányával meghaladja a szokásos ár és minőségi szintet. 
A Lidl szakértői a beszállítókkal és a borszakértőkkel közösen készítették a bort, az alapbo-
rok kiválasztástól egészen a házasításig, illetve a szükséges utókezelésig. A termék címkéje 
és elnevezése is azt szolgálja, hogy a fogyasztónak is egyértelmű legyen, hogy egy más 
kategóriájú egri bikavért tart a kezében.
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Pályázó neve: 

Lidl Magyarország Bt.
H-1037 Budapest, Rádl árok 6.  

 H-1037 Budapest, Rádl árok 6.  

+3613466000

info@lidl.hu

www.lidl.hu

Pályázat: 

Trattori Alfredo 560 g-os Magyaros pizza

A Trattoria Alfredo Magyaros Pizza gyártása során a termék ízében és jellegében, valamint 
előállításának folyamatában is követi a hagyományokat úgy, hogy közben a legmodernebb 
technológiát és szemléletet állítja az emberi kéz szolgálatába, ezzel teremtve egyedülálló és 
tökéletes fúziót a hagyományos és modern között. A gyártás során felhasznált alapanyagok 
kiválasztásánál elsőbbséget élveznek a hazai termelők és beszerzési források, ugyanakkor a 
minőségi feltételek meglétét mindenkor garantálni kell és ezt a beszerzés során folyamatos 
ellenőrzéseknek vetik alá. A termékfejlesztés a Trattoria Alfredo Magyaros Pizza esetében 
nem korlátozódott egy meglévő recept adaptálására, sokkal inkább a már meglévő be-
szállítók kiváló minőségű termékei köré alkottak a fejlesztők egy új koncepciót a vásárlói 
igényeknek megfelelően. A termék jellemzően a magyar gasztronómiai hagyományokat 
igyekszik leképezni és ezáltal a piacon található egyik legkülönlegesebb fúziót hozza létre, 
ötvözve az olasz pizza tésztát a magyaros ízvilággal. p agagya gg
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Pályázó neve: 

Lidl Magyarország Bt.
H-1037 Budapest, Rádl árok 6.  

 H-1037 Budapest, Rádl árok 6.  

+3613466000

info@lidl.hu

www.lidl.hu

Pályázat: 

Húsfarm GMO mentes barom= termékcsalád:
egész csirke; csirkemell .lé; csirke combmix; csirke szárny

A GMO mentességre utaló jelölés kizárólag GMO mentes termelésből származó élelmi-
szerek esetén használható. A termékcsalád fő előnye, hogy vidéken, kisebb csoportokban 
nevelkednek az állatok, így a tartási körülmények még ideálisabbak, illetve a takarmányt a 
csirkék kiegészíthetik a mindennapi kapirgálásaik során talált táplálékkal.
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Pályázó neve: 

Lidl Magyarország Bt.
H-1037 Budapest, Rádl árok 6.  

 H-1037 Budapest, Rádl árok 6.  

+3613466000

info@lidl.hu

www.lidl.hu

Pályázat: 

Helyben sütött pogácsa termékcsalád: 
Burgonyás; Sajtos; Betyár

A pogácsa tradicionális péksüteménye a Kárpát-medencének. Ezt szem előtt tartva, hely-
ben sütött pékáru kínálatukban megtalálható burgonyás, sajtos és tepertős változatban. 
A pogácsák klasszikus kerek formájuk révén nyernek házias jelleget. Leveles tésztából ké-
szülnek, a vásárlók által elvárt és megszokott minőségi követelményeknek megfelelve. A 
burgonyás pogácsa pehely helyett egész burgonyadarabokkal készül, a betyár pogácsa 
pedig tepertőt és nem tepertőkrémet tartalmaz.
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Pályázó neve: 

Mag-Log Transport Kft.
H-2234 Maglód, Perczel Mór utca 31.  

 H-2234 Maglód, Perczel Mór utca 31.  

+3629998690

barabas.botond@maglog.hu

www.mag-log.com

Pályázat: 

Pénztárca kímélő, óramű pontos logisztika,  
biztonság, optimális folyamatok, átláthatóság,  

komplett logisztikai outsourcing

A logisztika minden vállalkozásnak a fő mozgatórugója. Napjainkban számos vállalkozás 
nem fordít kellő �gyelmet e stratégiai fontosságú tevékenységre, sok esetben csak mint 
kellemetlen kiadásra tekint. A Mag-Log Transport Kft. – mint szállítmányozó évek óta azon 
dolgozik, hogy a logisztika mint értéknövelő szolgáltatásként jelenjen meg a partnerei min-
dennapjaiban. A kiszervezett logisztikának köszönhetően az eddigi tapasztalatok alapján 
partnereinknél minimális az árukár, átláthatóak a logisztikai folyamatok, munkaidő szabadul 
fel. Mindezek következményeként forgalomnövekedés tapasztalható.
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Pályázó neve: 

Manhertz Erzsébet Szociális Alapítvány
H-2085 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet utca 135.  

 H-2085 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet utca 135.  

+3626332132

mesza@mesza.hu

www.mesza.hu

Pályázat: 

Az Idős Ember Értéke Rendszerhasználati Kézikönyv

Az idősgondozás új módszerének franchise rendszerben történő megvalósítását bemu-
tató könyv, amely tartalmazza az elgondolás kialakításának lépéseit a konkrét �zikai meg-
valósulásig.
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Pályázó neve: 

MARKETINGSHOP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
H-4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 4-6. III.em. 310/A.

 H-4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 4-6. III.em. 310/A.

+36308917575

kunmartashop2010@gmail.com

www.marketingshopkft.com

Pályázat: 

Márti balzsam Visszeres lábra Gyógynövényekkel

A Márti balzsam gyógynövényekkel visszeres panaszok (pókhálóvénák, seprűvénák, haj-
szálerek) kezelésére, fájdalmak, lábdagadás, lábgörcsök és „nehéz láb” érzet enyhítésére 
szolgáló készítmény. Az elmúlt időszakok trendje azt mutatja, hogy a vásárlók egyre kör-
nyezet- és egészségtudatosabbak. Az egészségtudatosság felé fordulás magával hozza 
azt is, hogy bőrünket vegyszer- és mellékhatásoktól mentes, biztonságos termékekkel sze-
retnénk ápolni. A gyógyszertári készítmények helyett a vásárlók a természetes hatóanya-
gokból készült termékeket keresik újra. A Márti balzsam Visszeres lábra Gyógynövényekkel 
kizárólag természetes hatóanyagokat tartalmazó, visszeres panaszok kezelésére szolgáló 
készítmény, megfelelőségét laboratóriumi vizsgálatok, 
egészségre gyakorolt hatását pozitív vásárlói véle-
mények igazolják.

zó, visszeres papananaszszokok k kezezelelésésérére e szolgáló 
álatokok, 

vélele-
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Pályázó neve: 

Mystic Nails Hungary  
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

H-6724 Szeged, Árvíz utca 61.  

 H-6724 Szeged, Árvíz utca 61.  

+36302231719

supply@mysticnails.hu

www.mysticnails.hu

Pályázat: 

Mystic Nails - Ahogy Kérted gél-lakk kollekció: 
96 - Rád Bízom; 97 - Lepj Meg; 98 - Egyszerű; 99 - Mindegy; 100 - Valami Trendi;  

101 - Nem Tudom; 103 - Lila Gőzöm Sincs; 104 - Olyan Egyedi; 105 - Dögös;  
106 - Őszies; 107 - Valami Szolid; 108 - Jó Kérdés; 109 - Kellemes; 110 - Valami Nyári;  

111 - Mindenhez Megy; 112 - Valami Vidám; 113 - Valami Vagány

A Mystic Nails - Ahogy Kérted gél-lakk kollekció egy igazán különleges termék, azon be-
lül pedig több színvariáció. A gél-lakkok a professzionális műköröm ipar legnépszerűbb 
termékei manapság, a műkörmös szalonokban készülő körmök 90%-a ilyen termékekkel 
készül. Az Ahogy Kérted színkollekció kiugró sikere a termék kiváló minősége és könnyű 
használhatósága mellett abból is adódik, hogy egy – a műkörmösök életét megkeserítő – 
problémát rendkívül frappánsan, kreatívan és meglepően humorosan old meg. Maguk a 
vásárlók is aktívan részt vehettek a kollekció megalkotásában, ezért is ennyire kelendő. Mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a termék megjelenése óta eltelt bő másfél év alatt 
több, mint 5.000 db Ahogy Kérted gél-lakk talált gazdára, vagyis műkörmösre.több, mint 5.000 db Ahogy Kérted gél-lakk talált gazdára, vagyis műkörmösre.
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Pályázó neve: 

Natural Immune Control System Zrt.
H-6720 Szeged, Kárász utca 16.  

 H-6720 Szeged, Kárász utca 16.  

+36202094190

iroda@nics.hu

www.nics.hu ; www.nics.eu

Pályázat: 

One Year Product  
Q1+Q10 +Omega-3+Inulin+élő^óra étrend-kiegészítő

A környezeti tényezők hatással vannak a szervezetünkre, ezért a mindennapi élő>óra bevi-
tel kiemelkedő jelentőséggel bír napjainkban. Mivel étkezésünk, a stressz, a dohányzás és 
egyéb környezeti hatások során minden nap pusztítjuk a bél>óránkat, ezért a pótlásukra 
nagy szükség van. A termékek alapja az inulin és élő>óra, mellyel a mikrobiom helyes visz-
szaállítása a cél. A hozzáadott vitaminok felszívódásához, átalakításához és egyes vitami-
nok termeléséhez elengedhetetlen az egészséges mikrobiom összetétel, illetve az ásványi 
anyagok felszívódásában is szerepet játszik. Így az élő>órával kombinált hatóanyagok na-
gyobb mértékben hasznosulhatnak.

nok termeléséhez elengedhetetlen az egészséges mikrobiom összetétel, illetve az ásványi 
anyagok felszívódásában is szerepet játszik. Így az élő>órával kombinált hatóanyagok na-
gyobb mértékben hasznosulhatnak.
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Pályázó neve: 

Natural Immune Control System Zrt.
H-6720 Szeged, Kárász utca 16.  

 H-6720 Szeged, Kárász utca 16.  

+36202094190

iroda@nics.hu

www.nics.hu ; www.nics.eu

Pályázat: 

Medium-term Product 9x Microbiom  
Rebalance +3 enzymes étrend-kiegészítő

A környezeti tényezők hatással vannak a szervezetünkre, ezért a mindennapi élő>óra bevi-
tel kiemelkedő jelentőséggel bír napjainkban. Mivel étkezésünk, a stressz, a dohányzás és 
egyéb környezeti hatások során minden nap pusztítjuk a bél>óránkat, ezért a pótlásukra 
nagy szükség van. Nem elég azonban ezeket a baktériumokat pótolni, szükség van a meg-
felelő táplálásukra, fenntartásukra a szervezetben. Napjainkban a mindennapi táplálkozás 
sajnos egyre inkább nem alkalmas arra, hogy ezeknek a baktériumoknak megfelelő tápanya-
got biztosítson szaporodásukhoz. A 9x Microbiom Rebalance +3 enzymes étrend-kiegészítő 
egy forradalmian új készítmény a piacon. Használatával nem csupán a bennünk élő „jó” bak-
tériumok fenntartása és szaporodása válik lehetővé, de az „alvó” baktériumok aktivizálása is. 
Ennél fogva olyan probléma megoldására is alkalmas lehet, mellyel a szükséges baktérium 
bejuttatása a szervezetben nem megoldható, mint például tejérzékenység esetén.
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Pályázó neve: 

NATURLAND Magyarország Kft.
H-1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.  

 H-1656 Budapest, Rákoskeresztúr 1. Pf.: 73.    

+3614312000

titkarsag@naturland.hu

www.naturland.hu

Pályázat: 

NATURLAND Inno Rheuma Forte krém 70 g

A NATURLAND márkanév több évtizede fémjelzi a természetes hatóanyagokat tartalma-
zó gyógyhatású, egészségmegőrző és szépségápoló készítmények kiváló minőségét. Ter-
mék�lozó�ánk elsősorban a prevencióra, a betegségek kialakulásának megelőzésére, illetve 
a már kialakult betegség vagy egészségromlás esetén a természetes kezelési alternatívákra 
irányul. A népgyógyászat évszázados tapasztalatait és a legmodernebb kutatások eredmé-
nyeit ötvözve gyártják a recept nélkül kapható NATURLAND gyógyhatású készítményeket. 
Az Inno Rheuma Forte krém gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, kom-
ponensei hatását szakirodalmi adatok igazolják. Alkalmazása javasolt reumatikus jellegű 
ízületi gyulladások, izom- és végtagfájdalmak, izomláz és zúzódások, zárt baleseti sérülések 
(rándulás, �cam) kezelésére önmagában vagy a gyógyszeres kezelés, valamint a �zioterápia 
kiegészítőjeként.
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Pályázó neve: 

Németh Nyílászáró Gyártó és Forgalmazó Kft.
H-5502 Gyomaendrőd, Fő út 81/1.  

 H-5502 Gyomaendrőd, Fő út 81/1.  

+3666283385

nemethkft@nemetkft.hu

www.nemethkft.hu

Pályázat: 

SCHÜCO pro=lrendszerekből készülő alumínium nyílászárók:
AWS/ADS 65.HI; AWS/ADS 70.HI; AWS/ADS 75.SI; AWS/ADS 90.SI

Egy épület külső falai meghatározó módon befolyásolják a ház optikáját, működését és 
energetikáját, vagyis karakterét. Ezekkel a rendszereikkel olyan termékek birtokába kerülnek 
a megrendelők, amelyek minden elvárásnak megfelelnek. Például az egyedülálló SCHÜCO 
AWS/ADS 90.SI pro�lrendszer az ablakok energiaveszteségét akár 76%-kal is lecsökkentheti, 
miközben optimális kényelmet nyújt. A kínálat sokoldalú, kezdve az ablakrendszerekkel, az 
emelő-toló ajtó, bejárati ajtó, télikertrendszereken keresztül egészen a redőny-, zsalugáter- és 
belsőpárkány rendszerekig terjed. Az innovatív rendszermegoldások mellett minden építési 
fázisban, a terveséstől kezdve a megvalósításig első osztályú szervízszolgáltatást nyújtanak.
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Pályázó neve: 

Népművészeti Egyesületek Szövetsége
H-1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.  

 H-1255 Budapest, Pf.: 193.    

+3612143523; +3612143147

neszfolk@nesz.hu

www.nesz.hu; www.mestersegekunnepe.hu; www.pavavedjegy.hu

Pályázat: 

Mesterségek Ünnepe - az élő népművészet fóruma

A Mesterségek Ünnepe, hazai és határon túli népművészek hagyományos találkozója, amely 
2019-ben már harmincadik alkalommal kerül megrendezésre a Budai Vár történelmi környe-
zetében, minden év augusztusában. A 4 napos fesztiválon a kézműves mesterek a mestersé-
gükre jellemző eszközökkel berendezett látványos műhelyekben mutatják be a tradicionális 
népi mesterségek fortélyait, a közönséget is bevonva az alkotás folyamatába. A látogatók 
megismerhetik a fafaragó, gyékényszövő, kovács, fazekas, hangszerkészítő, szövő, hímző, 
kékfestő, csipkeverő, nemezkészítő, szíjgyártó, kerékgyártó (bognár), kádár, kosárfonó, tojás-
festő, mézeskalács-készítő mesterségeket. A népművészeti hagyományok egyszerű elemeit 
a gyerekek is kipróbálhatják. A színpadokon hagyományőrző magyar és külföldi előadók, 
táncosok és zenekarok lépnek fel. Egész nap vásári komédia, utcaszínház, bábszínház, gyer-
mekprogramok, esténként pedig táncház szórakoztatja a közönséget. Augusztus 20-án dél-
után a mesterek felvonulásával és kenyérszenteléssel köszöntik Szent István Ünnepét.
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Pályázó neve: 

Oktatási Hivatal
H-1055 Budapest, Szalay utca 10-14.  

 H-1363 Budapest, Pf.: 19.    

+3613742100

info@oh.gov.hu

www.oktatas.hu

Pályázat: 

DPR AAE Pályaorientációt Támogató Modul

A diplomás pályakövetési rendszer különböző hatósági adminisztratív adatbázisok integ-
rációján alapuló innovatív kutatási modulja (DPR AAE – Diplomás Pályakövetési Rendszer 
Adminisztratív Adatbázisok Egyesítése) egyedülálló know-how alapján támogatja a köz- és 
felsőoktatás közötti átmenetet, a pályaválasztást és pályaorientációt az adatok felhasználó-
barát megjelenítésével. A pályaorientációt támogató modul alapja az Oktatási Hivatal által 
üzemeltetett, és általa fejlesztett know-how alapján összeállított kutatási adatbázis, része 
egy statikus vizualizációs termék (Infogra�ka) és egy interaktív, online keresőfelület (amely 
2019. őszétől lesz nyilvános a diplomantul.hu internetes felületen), ahol szabad kereséssel 
állíthatók össze a pályaválasztás előtt álló �atalok, szüleik és az érdeklődő közönség számá-
ra a pályaválasztást elősegítő, orientáló adatok. A felsőoktatással, a végzést követő munka-
vállalással kapcsolatban rengeteg vélemény, várakozás, legenda, tévhit létezik párhuzamo-
san. A pályaorientációt támogató modul tényadatokkal képes megmutatni a pályaválasztás 
előtt álló �atalok legfontosabb kérdéseire adott válaszokat: mit tud ’kezdeni’ a diplomával 
(milyen munkát tud végezni), lesz-e állása, mennyi idő alatt helyezkedik el, mennyit keres-
het egy adott képzési területen/szakon, hogyan néz ki a karrierpályája diplomásként és 
abban az esetben, ha megkezdi, de félbehagyja tanulmányait. Hiánypótló adatbázisunk 
minden felsőfokú képzéssel összefüggően tartalmaz információkat, amelyek sehol máshol 
nem elérhetők (minden képzési terület és 250 szak szerepel benne; képes megmutatni 
a végzett és lemorzsolódott hallgatók munkaerő piaci helyzetét –segítve a pályaválasz-
tást, motivációt teremtve a végzettség megszerzéséhez is, hiszen az adatok alapján látható, 
hogy megéri-e a befektetés a felsőoktatási tanulmányokba rövid- és középtávon).
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Pályázó neve: 

ORIENTAL HERBS Kft.
 H-1174 Budapest, Bél Mátyás utca 61/A.  

 H-1106 Budapest, Keresztúri út 176-178.  

+3612611088

info@drchenpatika.com

www.drchenpatika.com

Pályázat: 

Szűztea termékcsalád

A Szűztea termékek több mint 20 éve támogatják a fogyókúra eredményességét 
gyógynövény-hatóanyagai segítségével. Természetes kombináció a tiszta benső, for-
más külső érdekében. A Szűztea termékek több komponens alkalmazásával, minden 
szerv egészséges működését figyelembe véve készülnek, ezáltal egészséges és ter-
mészetes megoldást nyújtanak az anyagcsere szabályozásában. A Szűztea természe-
tes úton segít aktivizálni a szervezet öngyógyító folyamatait, hiszen amellett, hogy 
serkenti az anyagcserét, visszaállítja a szervezet egészséges működését, egyensúlyát.  
A Szűztea, a Szűztea Forte szenna tartalma révén támogatja a bélfunkciót, a bélműkö-
dés rendszerességét, az emésztés, az emésztés ritmusát.
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Pályázó neve: 

OrtoPro=l Prod Romania S.R.L. (Ro)
Románia RO-540253 Marosvásárhely, Hídvég utca 44/A. (Maros megye)    

Románia RO-540253 Targu Mures, str. Podeni, nr. 44/A    

+40265208500

ortopro�l@ortopro�l.ro

www.ortopro�l.ro

Pályázat: 

ScoliCamp - speciális tábor szkoliózisos gyerekeknek

A ScoliCamp egy Romániában egyedülálló speciális tábor, melynek elsődleges célja, 
hogy bemutassa és kiemelje a gyermekkori és serdülőkori szkoliózis nem sebészeti úton 
való kezelésének fontosságát, valamint ismertesse a kezelés pszichológiai aspektusait.  
A tábor megpróbálja lebontani azokat az előítéleteket és azt a rosszul kialakított koncep-
ciót, amely szerint az a személy, aki gyógyfűzőt hord, csak korlátozottan vagy egyáltalán 
nem tud szabadon mozogni.
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Pályázó neve: 

P92 Prónay-kastély Kft.
H-2617 Alsópetény, Pető� utca 52.  

 H-1038 Budapest, Fürdő utca 2.  

+36205692271

sales@pronaykastely.hu

www.pronaykastely.hu

Pályázat: 

Prónay-kastély rendezvényhelyszín  
és rendezvényszervezési szolgáltatás

A Prónay-kastély szálloda, rendezvény- és konferenciahelyszín Budapesthez közel. A tel-
jeskörűen felújított műemlék együttes esküvők és családi, baráti események, illetve konfe-
renciák, szakmai és kulturális rendezvények helyszíneként a régmúltat idéző, békebeli han-
gulattal és a modern környezet egységével várja vendégeit. Távol a világ zajától, nyugodt, 
inspiráló környezetet nyújt az ide érkező csoportoknak, vendégeknek. A vendégek magas 
minőségű kiszolgálásáról a P92 cégcsoport gondoskodik, különös tekintettel a pályázatot 
benyújtó P92 Prónay-kastély Kft-re.
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Pályázó neve: 

Primacom S.R.L. (Ro) / Petry Retail S.R.L. (Ro)
Pc: Románia RO-540191 Targu Mures, str. Barajului, nr. 5 jud. Mures    

Románia RO-540191 Targu Mures, str. Barajului, nr. 5 jud. Mures    

+40265364308 ; +40735206265

pr@petry.ro

www.perty.ro

PR: Románia RO-540040 Targu Mures, str. Scaricica, nr. 1    

Románia RO-540191 Targu Mures, str. Barajului, nr. 5 jud. Mures    

+40265364308; +40735206265

pr@petry.ro

www.petry.ro

Pályázat: 

Válogatott Húsok Program

A program küldetése, hogy tisztelettel adózzon a szakma és az ősök fáradságos munkája 
előtt. A Válogatott Húsok Program elemei: a jó minőségű alapanyagok, a speciális bolthá-
lózat, a „Petry Húsakadémia” oktatási programja, társadalmat informáló és nevelő kampány. 
Mindig friss húsok és szakértelem – ez a titka a több, mint 8 generációs Petry mészárszék 
sikerének, ezt hivatott felidézni a Válogatott Húsok Program is, ahol a szakértő kollegák a 
legnagyobb oda�gyeléssel nap, mint nap azon dolgoznak, hogy a leg�nomabb falatokat te-
gyék a vásárlók asztalára. Oda�gyelnek arra, hogy csak a Petry által minősített hazai farmok-
ról származó, válogatott és egészséges állatokat vásároljanak, amelyeket speciális autókkal, 
stressz-mentesen szállítanak, majd vágás előtt pihentetnek. Kiemelt �gyelmet fordítanak a 
feldolgozásra, tisztában vannak azzal, hogy nem elég csupán a jó minőségű termékeket elő-
állítani, fontos, a dolgozók folyamatos képzése, oktatása is. Ugyanakkor a vásárlók �gyelmét 
is folyamatosan fel kell hívni a tudatos fogyasztói magatartás előnyeire, fontosságára.ás előnyeire, fontosságára.
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Pályázó neve: 

PRIMER ELECTRO S.R.L. (Ro)
Románia RO-540481 Marosvásárhely, Haladás utca 2. szám (Maros megye)    

Románia RO-547365 Jedd, 287. szám (Maros megye)    

+40770353262

marketing@centrudesticla.ro

www.centrudesticla.ro

Pályázat: 

Ti`any ólomüvegek, Ti`any festett üvegek, festett síküvegek

A Primer Electro változatos üvegkínálattal rendelkezve várja ügyfelei egyéni kéréseit és el-
képzeléseit. Ahhoz, hogy kliensei elvárásait a legmagasabb színvonalon tudja kielégíteni, 
minőségi nyersanyagokkal dolgozik és nagy �gyelmet fordít a termékek megmunkálására, 
melyet szakképzett, dinamikus csapat végez. A folyamatosan kiemelkedő színvonal érde-
kében az alkalmazottak egyéni, illetve csapatépítő kurzusokon, továbbképzéseken vesznek 
részt. A cég tevékenységét magas fokú szociális érzékenység jellemzi, mely humanitárius 
segélyekben is megnyilvánul.
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Pályázó neve: 

SOLE-MiZo Zrt.
H-6728 Szeged, Budapesti út 6.  

 H-6728 Szeged, Budapesti út 6.  

+36703388520

solemizo@solemizo.bonafarm.hu

www.mizo.hu

Pályázat: 

Mizo laktózmentes termékcsalád: 
dobozos tej 1 l/2,8%; dobozos GMO mentes UHT tej 1 l/1,5%; UHT kakaó 330 ml;  

UHT light kakaó 450 ml; UHT kakaó 200 ml; mogyorós csoki ízű tej 450 ml;  
joghurt 130 g; gyümölcsjoghurt gyümölcsdarabokkal 150 g eper és barack;  

kefír 150 g; tejföl 20% 330 g; vödrös tejföl 20% 800 g; vaj 100g; vajkrém 38% 200 g; 
magyaros vajkrém 39% 200 g; trappista sajt 700 g; szeletelt trappista sajt 125 g;  
félzsíros tégelyes túró 250 g; natúr Túró Rudi 30 g; UHT főzőtejszín 20% 330 ml

A Mizo modern, minőségi, trendi és innovatív márka. A Mizo Laktózmentes termékcsalád 
piacvezető a kategóriájában. Portfóliójukat a versenytársaktól eltérő színjelzéssel is megkü-
lönböztetik. A narancssárga szín nyíltságot, boldogságot, dinamizmust sugall. Ez a feltűnő 
„laktózmentes” szín kiválóan alkalmas arra, hogy a fogyasztókban rögzítse a jelölni kívánt 
tulajdonságot. Az „Egyen együtt az egész család!” jelmondat arra hivatott reagálni, hogy 
a közös családi étkezések alkalmával a laktóz érzékeny családtag is közel azonos étkek fo-
gyasztásával tud együtt étkezni a családdal.
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Pályázó neve: 

SOLE-MiZo Zrt.
H-6728 Szeged, Budapesti út 6.  

 H-6728 Szeged, Budapesti út 6.  

+36703388520

solemizo@solemizo.bonafarm.hu

www.mizo.hu

Pályázat: 

Mizo ízesített ital termékcsalád 450ml-es kiszerelésekben: 
kókuszos csoki ízű tej; kakaó; banános csoki ízű tej;  

laktózmentes light kakaó; madártej ízű tej; tejeskávé;  
mogyorós csoki ízű tej; ananász-kókusz ízű tej; meggyes-csoki ízű tej

A MIZO modern, minőségi, trendi és innovatív márka. 5 kategóriában az ízesített italok, 
kávé italok, laktózmentes termékek, prémium UHT-tejek és „lowcarb” tejtermékek között 
piacvezető.
A Mizo ízesített ital termékcsalád népszerű a fogyasztók körében, a folyamatos innováció-
nak köszönhetően minden évben újdonságokkal, trendkövető és -teremtő ízekkel gazda-
gítják a termékpalettát.
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Pályázó neve: 

Szatmári Konzervgyár Kft.
H-4762 Tyukod, Bem út 85.  

 H-4762 Tyukod, Bem út 85.  

+3644376436

szatmari@regeweb.hu

www.regeweb.hu

Pályázat: 

Rege reformszószok termékcsalád (720 ml):
Almaszósz (almadarabok kókusztejes mártásban); Meggyszósz (magozott  

meggy kókusztejes mártásban); Narancsos körteszósz (körtedarabokkal)

A Szatmári Konzervgyár Kft. Rege márkanéven forgalmazott termékei széles szortiment-
tel rendelkeznek. A Rege Reformszószok között mindenki megtalálhatja a számára kedvelt 
ízeket, legyen az, hagyományos, vagy akár különleges, egyedi. A Szatmári Konzervgyár Kft. 
termékei tartósítószer mentesek, hőkezeléssel készülnek, ami eleget tesz a korszerű táplál-
kozás minden feltételének. A vállalat legfontosabb célkitűzése a kiváló minőség biztosítása 
és ennek folyamatos fenntartása, a vásárlók egészséges életmódra nevelése.
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Pályázó neve: 

Szatmári Konzervgyár Kft.
H-4762 Tyukod, Bem út 85.  

 H-4762 Tyukod, Bem út 85.  

+3644376436

szatmari@regeweb.hu

www.regeweb.hu

Pályázat: 

Rege Saláták termékcsalád:
Sárgarépasaláta 370 ml; Zellersaláta 370 ml; Tormás céklasaláta 580 ml;  

Burgonyasaláta 720 ml; Fitness saláta 720 ml; Uborkasaláta 720 ml

A Szatmári Konzervgyár Kft. Rege márkanéven forgalmazott termékei széles szortimenttel 
rendelkeznek. A Rege Saláták között mindenki megtalálhatja a számára kedvelt ízeket, le-
gyen az, hagyományos, vagy akár különleges, egyedi. A Szatmári Konzervgyár Kft. termékei 
tartósítószer mentesek, hőkezeléssel készülnek, ami eleget tesz a korszerű táplálkozás min-
den feltételének. A vállalat legfontosabb célkitűzése a kiváló minőség biztosítása és ennek 
folyamatos fenntartása, a vásárlók egészséges életmódra nevelése.
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Pályázó neve: 

Thermal Hotel Visegrád ****superior
H-2025 Visegrád, Lepence völgy 2.  

 H-2025 Visegrád, Lepence völgy 2.  

+3626801990

igazgatosag@thv.hu

www.thv.hu

Pályázat: 

„…kényeztető pihenés  
a Természetes Harmónia Vonzásában…”

A szálloda 2004-es nyitása óta élen jár a minőségi szolgáltatások biztosításában, mindig is 
piacvezető pozícióban, irányt mutatott az azonos kategóriában működő versenytársaknak. 
Büszkék arra, hogy a Thermal Hotel Visegrád igazi superior minőséget nyújt, amit mind a 
szakma, mind a vendégek elismernek. Itt a minőség a mindennapok meghatározó törek-
vése. A vendégértékeléseket és a pozitív vendég-észrevételeket tartalmazó visszajelzések 
sokasága is igazolja, hogy a szolgáltatás rendszer a legmagasabb igényeket is kielégíti.
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Pályázó neve: 

VendelFood Kft.
H-1116 Budapest, Arany Dániel tér 2.  

 H-1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 18.  

+36209609275

info@vendelfood.hu

www.buzakolbaszok.hu

Pályázat: 

BUZA kolbászvariációk:
Mediterrán szalámi; Szarvas csemege vastagkolbász; Szarvas csípős vastagkolbász

Az Érték és Minőség Nagydíjjal már kitüntetett BUZA kolbászvariációk új generációja üde 
színfoltként jelent meg a hazai piacon. A Mediterrán szalámi paprika-nélkülisége, különle-
ges fűszerkeverékének komplex ízvilága igazi csemege azok számára, akik nyitottak a mo-
dern gasztronómia „könnyed” vonulatára. A zalai gyökerekkel bíró termékcsalád elképzel-
hetetlen a dunántúli vadból készült szárazkolbászok nélkül. A nemes vad (szarvas) nemes 
terméket kívánt. Tökéletesen valósult meg mindez a kézzel válogatott, prémium minőségű 
szarvashússal és a Nagyapáink által örökül hagyott technológiával.
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Pályázó neve: 

YAMUNA Kft.
H-8699 Somogyvámos, Fő utca 104.  

 H-7400 Kaposvár, Dombóvári út 3.  

+36304112811

info@yamuna.hu

www.yamuna.hu

Pályázat: 

Beauty Elixir ránctalanító termékcsalád:
nappali krém;  nappali gél; szemkörnyék ápoló; éjszakai krém

A termékcsaládban a növények ősi tudását ötvözik a modern biotechnológia vívmányaival. 
Az arcápolók minden igényt kielégítenek, amire az érett arcbőrnek szüksége van. Kiemelke-
dő erénye a termékeknek, hogy az eredményre nem kell hónapokig várni. A nappali krém 
és gél speciális hatóanyagának feszesítő hatása már 15-60 percen belül szemmel látható. 
Két héten belül javul az arcbőr tónusossága, az arc kontúrja határozottabb, �atalosabb lesz.
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A 2019. évi
Érték és Minőség Nagydíj Pályázathoz kapcsolódó Különdíjak

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázaton sikerrel szerepelt pályázók és pályázatok számára, teljesítményük elis-
meréséül a Kiírói Tanács, a kiírók külön-külön, valamint különböző cégek, főhatóságok, civil szervezetek továb-
bi értékes különdíjakat ajánlottak fel.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsának különdíjai:

A Kiírók Tanácsa által alapított hagyomány-teremtő Vállalkozási Nívódíj elismerést azon 
gazdálkodó szervezetek érdemelhetik ki, amelyek bizonyítottan hosszú ideje kiemelkedő 
színvonalú értékeket állítanak elő. Fejlesztéseikkel, innovációikkal is hozzájárulnak a gaz-
daság fejlődéséhez, piaci munkájukkal tartósan öregbítik a magyar gazdaság jó hírét. A 
Nívódíjat magyar és angol nyelvű elismerő díszoklevél, valamint a Hollóházi Porcelángyár 
Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsít.
A Vállalkozási Nívódíjat a Deka Union Kft érdemelte ki.
Az elismerést Dr. Latorcai János úr az Országgyűlés alelnöke adja át.

A Kiírók Tanácsa hagyományteremtő céllal megalapította az Érték és Minőség Nagydíj 
Pályázat Életmű Díját, melyet olyan természetes személy kaphat, aki hosszú évek mun-
kájával bizonyította elkötelezettségét a kiemelkedő minőség és a magyar gazdasági kul-
túra felemelkedése mellett. Kimagasló munkáját nem csak gazdasági tevékenység, hanem 
magas szintű szociális érzékenység is jellemzi.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Életmű Díját magyar és angol nyelvű díszoklevél és a 
Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsít.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Életmű díját idén a Kiírók Tanácsa poszthu-
musz ítélte oda Lődi Lászlóné lakkfesték ipari szakmérnöknek a Poli-Farbe Kft szak-
tanácsadójának.
Az elismerést Dr. Latorcai János úr az Országgyűlés alelnöke adja át.

A környezet védelmének, a föld ökológiai egyensúlya megőrzésének, a fenntartható civi-
lizációs fejlődés biztosításának ösztönzésére a Kiírók Tanácsa megalapította az Érték és 
Minőség Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíjat. A Nívódíjat azon 
megoldások, termékek, illetve rendszerek nyerhetik el, amelyek mérhető módon hozzájá-
rulnak a szén-dioxid kibocsátás csökkenéséhez, az energiatudatos környezet alakításához, 
fejlesztéséhez. A kitüntetést magyar és angol nyelvű elismerő díszoklevél, valamint a Hol-
lóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsít.
A különdíjat a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. érdemelte ki a budapesti für-
dők  felújításáért és korszerűsítéséért.
Az elismerést Dr. Latorcai János úr az Országgyűlés alelnöke adja át.

A Kiírók Tanácsa hagyományteremtő céllal megalapította az Érték és Minőség Nagydíj 
Pályázat Innová cióért Nívódíjat. A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rend-
szerek alkotói nyerhetik el, akik pályázatuk újdonság értékével tárgyévben kiemelkedően 
mutatták meg a hazai alkotóerőben rejlő kreativitást a magyarországi vállalkozói kultúra 
tükreként. A kitüntetést magyar és angol nyelvű elismerő díszoklevél, valamint a Holló-
házi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsít.
Az Innovációért Nívódíjat a Szatmári Konzervgyár Kft. érdemelte ki Rege Reform-
szószok pályázatáért.
Az elismerést Dr. Latorcai János úr az Országgyűlés alelnöke adja át.



 PÁLYÁZATI RENDSZER

32

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa hagyomány teremtő céllal megalapította Az 
Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációs Vezető Nívódíjat. Az elismeréssel olyan cég-
vezetőt, vagy vezető munkatársat kívánnak jutalmazni, aki hosszú évek óta bizonyíthatóan elkö-
telezett innovatív gondolkodásmóddal irányítja a rábízott területe és aktív segítője az újdonságok 
megvalósításában, mellyel érték teremtően járul hozzá a gazdasági színvonal emelkedéséhez is.
A kitüntetést magyar és angol nyelvű elismerő díszoklevél és a Hollóházi Porcelángyár 
Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsít.
A különdíjat elsőként a sokszoros szabadalommal rendelkező CSOMIÉP Kft. veze-
tőjének Mészáros Antal ügyvezető igazgatónak adományozták.
Az elismerést Dr. Latorcai János az Országgyűlés alelnöke adja át.

A Kiírók Tanácsa hagyományteremtő céllal megalapította az Érték és Minőség Nagydíj 
Pályázat Digita lizá cióért Nívódíját. A Nívódíjat a XXI. század technológiájának kiemel-
ten kreatív alkalmazásáért, az élet minőségének javítása és megóvása céljából bemuta-
tott pályázat érdemelheti ki.
A kitüntetést magyar és angol nyelvű elismerő díszoklevél és a Hollóházi Porcelángyár 
Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsít.
Az elismeréssel az Oktatási Hivatal: DPR AAE Pályáorientációt Támogató Modul 
megnevezésű pályázatát jutalmazták.
Az elismerést Dr. Latorcai János úr az Országgyűlés alelnöke adja át.

A Érték és Minőség Nagydíj Pályázat év Felfedezettje különdíjat olyan vállalkozás ér-
demelheti ki, amelyik pályázatában kiemelten kezeli a helyi természeti értékek felhaszná-
lásával az ember jobb közérzetének elősegítését, magas minőségi színvonalú termékek-
kel vagy szolgáltatással, kiemelkedően igényes pályázati dokumentáció összeállításával.
A kitüntetést magyar-angol nyelvű elismerő díszoklevél és a Hollóházi Porcelángyár Kft. 
alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsít.
Az Év Felfedezettje a Mag-Log Transport Kft: Pénztárca kímélő, óramű pontos klo-
gisztika, biztonság, optimális folyamatok, átláthatóság, komplett logisztikai out-
sourcing megnevezésű pályázatáért lett .
Az elismerést Dr. Latorcai János úr az Országgyűlés alelnöke adja át.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíjat az Érték és Minő-
ség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa ítéli oda annak a nyomtatott vagy elektronikus médi-
ának, amely megítélése szerint a kiírás évében a legtöbbet tett a kiemelkedő minőségű 
értékek bemutatásáért, ezen belül az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer nép-
szerűsítéséért. Az elismerés tényét saját kommunikációjában használhatja. Az Érték és Mi-
nőség Nagydíj Kommunikációért Nívódíj elismerést Sárkány Gábor gra#kus művész által 
tervezett egyedi Díszoklevél és a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített 
egyedi trófea tanúsít.
Az elismeréseket az MTVA határon túli tudósítói hálózatának alkotógárdája, az 
MTI hírszolgáltatásának alkotógárdája, a Hír TV alkotógárdája és a MédiaWorks 
vidéki napilapjainak központi szerkesztősége érdemelte ki.
Az elismerésekett Dr. Latorcai János úr az Országgyűlés alelnöke adja át.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíj elismerést egyrészről 
olyan Magyarországon vagy a Kárpát-régióban tevékenykedő természetes személy kap-
hatja meg, aki évek óta bizonyítottan elkötelezett a határon túli térségek és az anyaor-
szág gazdasági kapcsolatainak erősítésében és bővítésében, másrészről olyan külhonban 
tevékenykedő szervezet, vállalkozás érdemelheti ki, amely tevékenysége során kiemelt 
szerepet vállal a Kárpát-medencei térségek gazdasági együttműködésében.
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A díj elismeri azt a tevékenységet, amely - a folyamatos kiváló minőség mellett - elkötelezett a hagyományok 
tisztelete, a környezet védelme és a magyarság eszméje iránt.
A Kárpát Hazáért Nívódíj elismerésben minden évben egy (1) természetes személy részesülhet.
Külhoni szervezetek, vállalkozások esetében maximálisan három különdíj ítélhető oda.
A díjat magyar és angol nyelvű díszoklevél és a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített trófea 
tanúsít.
Kárpát Hazáért Nívódíj elismerésben részesült: a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész 
Imre Társasága és Simó Klára a Transilvanum Alapítvány elnöke.
Az elismeréseket Potápi Árpád János a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős államtitkára adja át.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa hagyományteremtő céllal megalapí-
totta az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Életmű Díjat. Az elismerést 
olyan természetes személy kaphatja, aki tevékenységével évek óta bizonyítottan elkötele-
zett a határon túli térségek és az anyaország gazdasági, kulturális, oktatási kapcsolatainak 
erősítésében, bővítésében, elkötelezett a hagyományok tisztelete és a magyarság eszméje 
iránt.
Az elismerést magyar és angol nyelvű díszoklevél és a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotó-
gárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsít.
A Kárpát Hazáért Életmű Díjat Végh László szociológus, politológus, a somorjai Bib-
liotheca Hungarica könyvtár létrehozója érdemelte ki.
Az elismerést Potápi Árpád János a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős államtit-
kára adja át.

Továbbá értékes különdíjakat adományoztak a kiírók külön-külön is: a Hajnal Húskombinát Kft., a Legrand Ma-
gyarország Villamos Rendszerek Zrt., a Poli-Farbe Vegyipari Kft., a ProfessionCert Kft.

A Hajnal Húskombinát Kft. Különdíja
A sokszoros Magyar Termék Nagydíjas és Gazdaságért Nívódíjas Hajnal Húskombinát Kft. 2016. évben eltávo-
zott vezetője, Hajnal László úr emlékére - akinek szívügye volt a kiemelkedő minőségű termékek elismerése - 
hagyományteremtő céllal különdíjat alapított. A különdíj a Hajnal László Emlékdíj. A különdíjat olyan élel-
miszeriparhoz kötődő pályázónak ítéli oda a cég vezetősége, aki először vesz részt a pályázaton. Az elismerés 
a nagydíjas termékek forgalmazása a cég üzleteiben. A különdíjat hollóházi porcelán váza és a forgalmazás 
tényét rögzítő okirat jelképezi. Az elismerést Hajnalné Raucsik Krisztina ügyvezető igazgató, idősebb 
Hajnal László nyugdíjas húsmester és neje adja át a Fán Group Kft-nek.

 A Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. Különdíja
Az általa kiválasztott nagydíjas pályázónak különdíjként egy prémium kategóriás saját gyártású termékcsoma-
got ajánl fel.
A különdíjat a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. vezérigazgatója, Károlyi László úr adja 
át, melyet a KRL Kontrol Kft. érdemelt ki.

A Poli-Farbe Vegyipari Kft. Különdíja
A Poli-Farbe Kft. az általa kiválasztott nagydíjat nyert pályázónak különdíjat adományoz az „Innovatív és élhe-
tőbb lakótér kialakításáért”.
Az elismerést Szabó Antal úr, a Poli-Farbe Vegyipari Kft. ügyvezető igazgatója adja át,  a Flover Artitu-
de Kft. Teljes körű exkluzív esküvői, rendezvény- és üzletdekoráció, belső enteriőr és design megneve-
zésű  pályázatáért.
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A ProfessionCert Kft. Különdíja
A cég által kiválasztott díjnyertes pályázónak a díj elnyerését követő évben díjmentesen biztosít egy Medical 
Wlness Auditot
A Különdíjat díszokirat és a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készítetett egyedi porcelán tanúsítja.
Az elismerést Bálint Ágnes asszony, a ProfessionCert Kft. ügyvezető igazgatója adja át a Thermal Hotel 
Visegrád**** superiornak.

Az S.C. SSM & SIU S.R.L. Különdíja
A cég által kiválasztott díjnyertes pályázónak a díj elnyerését követő évben díjmentesen biztosít egy munkavé-
delemi és katasztrófa védelmi auditálást biztosit.
A Különdíjat díszokirat tanúsítja.
Az elismerést a SSM & SIU S.R.L. ügyvezető adja át az Asociatia Vadon, Vadon Egyesületnek, a Vadon 
Egyesület által végzett természeti nevelés elnevezésű pályázatáért

Szintén különdíjat ajánlott fel a Communautrade–Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft., az Élelmiszervál-
lalkozók Versenyképességéért Egyesület, a Sérültek.hu Magazin, a Transilvanum Alapítvány, a Health-ness Pre-
venció-promóciós, Rehabilitáció-segítő, oktatási és Jótékonysági Alapítvány, a Tudományos Újságírók Klubja.

Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntetést szerzett termékek és gyártóik, a nagydíjas szolgáltatások és 
szolgáltatóik díjmentes bemutatására kerülnek az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer hiva-
talos magyar és angol nyelvű elektronikus katalógusában, mely külföldi kiállításokon, üzleti fórumo-
kon jelenik meg, eljut a gazdaságdiplomácia képviselőihez.

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat információi, a díjazottak bemutatása, a pályázat felhívása, illet-
ve a letölthető jelentkezési lapja az interneten a www.emin.hu címen találhatók.


