Győzteseink
A Kiírók Tanácsa döntése alapján a legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok elnyerik az Érték & Minőség Nagydíj, angolul: Value & Quality
Award kitüntető címet és ezzel együtt az Érték és Minőség Nagydíj
tanúsító védjegy egy éves díjmentes használatát. A díjat magyar és
angol nyelvű, Balázs Károly grafikus művész által tervezett Kitüntető
Díszoklevél, valamint az Érték és Minőség Nagydíj emblémájával díszített, a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített egyedi
iparművészeti trófea tanúsítja.

Pályázó neve:

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

AGM Beton Zrt. / SYCONS Kft.
AGM Beton Zrt.
Címe: H-2200 Monor, külterület Hrsz.: 0100/8.
Postacíme: H-2200 Monor, külterület Hrsz.: 0100/8.
Telefon: +3629610460; +36303758998
e-mail: info@agmbeton.hu
Web: www.agmbeton.hu
SYCONS Kft.
Címe: H-2461 Tárnok, Ötház puszta 1. A. ép.
Postacíme: H-2461 Tárnok, Ötház puszta 1. A. ép.
Telefon: +3623385911
e-mail: www.sycons.hu
Web: sycons@sycons.hu
Pályázat:

Sajtolható vasbeton alagút keretelemek
és a hozzájuk tartozó sajtolási technológia
A magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban évtizedek óta rossz.
„Európa legkövérebb nemzete a magyar”! Ezért a népegészségügy, a sport, az egészséges
testmozgás a kormány kiemelt célkitűzései között szerepel, aminek egyik megnyilvánulási
formája hazánk kerékpárút hálózatának fejlesztése. Nagy forgalmú utak keresztezésekor a
forgalom korlátozása, teljes lezárása a kerékpárút felépítésének az idejére nemcsak gazdasági kárt okoz, hanem a kerülőutakon kialakuló forgalmi dugók (kipufogógázok) hatása
környezetvédelmi szempontból is káros. Erre kínál megoldást az AGM és a SYCONS által
kifejlesztett, a forgalom korlátozása nélkül, az utak alatt átsajtolható vasbeton elemekből
megépíthető alagút.

Pályázó neve:

AGROVIR Kft.

Címe: H-2890 Tata, Platános tér 1.
Postacíme: H-2890 Tata, Platános tér 1.
Telefon: +36305663207
e-mail: info@agrovir.hu
Web: www.agrovir.hu

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

AgroVIR 2 vezetői információs rendszer

Az AgroVIR egy innovatív vezetői információs szoftver, amely az agrárágazat szereplőit
komplex szemléletváltással segíti a döntéshozatalban. A célja, hogy megbízhatóan, folyamatos szakmai alapokon nyugvó fejlődéssel, a legkevesebb idő és energiaráfordítással tudjanak hatékonyan, fenntarthatóan gazdálkodni. Felhő alapú megoldás, amely segíti a gazdálkodókat: a készletezésben, a hivatalos nyomtatványokban, a papír alapú adminisztráció
elhagyásában, a naprakész költség adatokban, az adat alapú döntéshozásban.

Pályázó neve:

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

ALBADENT Fogászati Kft. / Denti System Kft.
ALBADENT
Címe: H-6000 Kecskemét, Küküllő utca 11.
Postacíme: H-6000 Kecskemét, Temes tér 10.
Telefon: +3619000695
e-mail: info@fixfogsor.hu; info@mufogsorrogzites.hu
Web: www.mufogsorrogzites.hu; www.fixfogsor.hu
Denti System
Címe: H-6600 Szentes, Bese László utca 8.
Postacíme: H-6600 Szentes, Bese László utca 8.
Telefon: +3663131023
e-mail: info@dentisystem.hu
Web: www.dentisystem.hu
Pályázat:

FIXFOGSOR

Protézisrögzítés-rendszer miniimplantátumokkal
A FIXFOGSOR Protézisrögzítés-rendszer lényege, hogy saját fejlesztésű titán implantátumok
segítségével – ínyfelvágás és fájdalom nélküli beültetéssel – rögzítik a műfogsort. A rögzítendő műfogsort saját fogtechnikai laborjukban készítik el. A kivehető műfogsor rögzítéséről a protézisbe beépített gumigyűrűs patentházak gondoskodnak, melyek az implantátum gömbformájú végére pattannak rá. A rögzített műfogsor véletlen elmozdulása kizárt,
ennek következtében hasonló eredményt lehet kapni, mintha a saját stabil fogait kapta
volna vissza a páciens. Az étkezés, a beszéd során és alapvetően minden élethelyzetben a
rögzített fogsor stabilan a helyén marad, ezzel lehetővé téve használójának egy magasabb
minőségű életet.

Pályázó neve:

ALFÖLDI-HÚS Zrt.
Címe: H-5540 Szarvas, Orosházi út 5.
Postacíme: H-5540 Szarvas, Orosházi út 5.
Telefon: +36709785395
e-mail: alfoldihus@alfoldihus.hu
Web: www.alfoldihus.hu

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

Svábföldi pulykakolbászok csemege és csípős ízesítésben

Svábföldi pulyka vastagkolbász csemege, Svábföldi pulyka vastagkolbász csípős,
Svábföldi pulyka vékonykolbász, Svábföldi pulyka pároskolbász csemege,
Svábföldi pulyka pároskolbász csípős
A Svábföldi pulykakolbászok érlelés-szabályozóval készült füstölt, félszáraz termékek. Előállításuknál a tradicionális kolbászoktól eltérően nem dolgoznak fel sertés eredetű alapanyagokat. A felhasznált hús kizárólag pulykahús, a szükséges zsiradékot marhafaggyúval helyettesítették. A termékek sajátosan pikáns ízvilágát és jellegzetesen vörös színét a
paprika mellett az alapanyagokhoz adott speciális fűszerkeverék adja. A zömében sertés
alapanyagokból készült szárazáruk kiterjedt piacán egyedi összetevőinek köszönhetően
fokozatosan nyeri meg a fogyasztókat.

Pályázó neve:

Andrea Kft.
Címe: H-1201 Budapest, Vágóhíd utca 26.
Postacíme: H-1201 Budapest, Vágóhíd utca 26.
Telefon: +3620 943 9133
e-mail: info@astikids.com
Web: www.astibababolt.hu

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

Praktikum és funkcionalitás a bébi- és gyermekruházatban
Alul nyitható hálózsák; Bébi hordozó zsák; Bébi zsákká alakítható takaró; Autósülésbe
köthető bébi takaró; Bekötést elősegítő téli bébizsák; Bébizsákká alakítható overáll;
Hosszában állítható sí 2 részes; Ovelállá alakítható hálózsák; Lábkidugós hálózsák
Egy gyermek megszületésekor rengeteg dolgot kell megvásárolni, ebben szeretne a szülőknek
segíteni a többféle funkcióra felhasználható, praktikus termékekkel. Ezen termékek sokoldalúan
alkalmazhatók, a gyermek növekedésével tovább használhatók, vagy éppen a babakocsiba,
vagy gyermekülésekbe történő bekötést segítik elő, hogy ezáltal ne kelljen erre is külön terméket vásárolni. Kialakításuknál figyelembe veszik az alapanyagok kiválasztását és a gyermekek
ergonómiai igényeit is. A szülők szívesen választják ezeket a termékeket, mert divatos, tartós és
praktikus ruhadarabokat gyártanak, melyek a gyermekek kényelmét is szolgálják és nem utolsó
sorban pénztárcakímélőek, a praktikumuk és a többszörös funkcionalitásuk miatt.

Pályázó neve:

ASOCIATIA SPORTIVA SZASE KLUB

Címe: RO-540253 Targu Mures, str. Podeni, nr. 44/A
Postacíme: RO-540253 Targu Mures, str. Podeni, nr. 44/A
Telefon: +3620 944 5440
e-mail: emese.demeter@oec.hu
Web: www.szase.blogspot.com

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

Generációkon átívelő
hagyományőrző sportmozgalom országhatárok nélkül

Szase. Egy csapat, amely a mai kihívásokkal teli, felgyorsult világban próbálja megőrizni és
továbbadni a múlt hagyományait, a természet csodálatát és megbecsülését, az Erdélyből
származó magyarságtudatot, a sport fontosságát, az összetartozás erejét és az emberek
egymás iránti tiszteletét. Egy csapat, amely bár 2010-ben alakult, múltja az 1970-es évekig
nyúlik vissza, hiszen 20 negyvenen túli ember gyerekkori barátságán alapul. Egy csapat,
amelynek alapítói a múltból, a szüleitől kapott értékrendszerrel, tettre készen és bizakodva
néz a jövőbe. Egy csapat, amelyet a sízés, túrázás, összetartozás, jókedv, versenyszellem,
küzdelem, hagyományőrzés, tisztelet és barátság jellemez. Ez a Szase!

Pályázó neve:

Balázs-Diák Kft.
Címe: H-1043 Budapest, Csányi László utca 34.
Postacíme: H-1043 Budapest, Csányi László utca 34.
Telefon: +361 266 5140
e-mail: info@ugyesedni.hu
Web: www.ugyesedni.hu

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

„Ügyesedni” online játéktér
Online felületen elérhető alap- és részképesség-fejlesztő oktatási játékok óvodai és általános iskolai használatra. Segítségével azonnal beazonosítható a problémás terület, mely
ezt követően személyre szabottan fejleszthető. Fokozatosan nehezedő, egymásra épülő
pályák, változatos játékmódok részletes tanári módszertani útmutatóval. Több felhasználós
modern megjelenés, egyszerű használat. Ügyesedjünk együtt!

Pályázó neve:

BioCo Magyarország Kft.

Címe: H-3021 Lőrinci, Árpád utca 92-100.
Postacíme: H-3021 Lőrinci, Árpád utca 92-100.
Telefon: +3670 386 5523
e-mail: urban.nikolett@bioco.hu ; info@bioco.hu
Web: www.bioco.hu

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

BioCo „100% szerves” étrend – kiegészítő termékcsalád

VAS – szerves kötésű vasat tartalmazó tabletta, SZELÉN – Szerves kötésű szelént
tartalmazó tabletta, KRÓM – Szerves kötésű krómot tartalmazó tabletta, CINK – Szerves kötésű cinket tartalmazó tabletta, MAGNE-citrát + B6-vitamin- kizárólag szerves
kötésű magnéziumot és B6-vitamint tartalmazó filmtabletta, KALCI-citrát + D3-vitamin – kizárólag szerves kötésű kalciumot és D3-vitamint tartalmazó filmtabletta
A termékcsalád fejlesztését a minőségbe vetett hit ihlette, amikor is nagyon sok tudományos
publikációban és a EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság) szakmai állásfoglalásaiban
megjelentek azok a vizsgálatok és következtetések, melyek a szerves kötésű Vegyületformákat igazoltan jobb felszívódásúnak találták, mint a szervetlen formákat. Annak ellenére, hogy
a szerves kötésű hatóanyagok lényegesen kisebb koncentrációban tartalmaznak hatóanyagot, illetve az alapanyagok ára is sokkal magasabb, mint a szervetlen vegyületformáknak. A
BioCo alkotó gárdája szeretett volna olyan készítményeket alkotni, amelyek valóban jó felszívódása rendelkeznek az emberi szervezetben. A „100% szerves” termékcsaláddal felvállalták,
hogy magasabb előállítási költséggel és kisebb, de jól felszívódó hatóanyag-koncentrációval
fejlesztettek egy teljes termékcsaládot, ezzel párhuzamosan pedig segítik a fogyasztók és
viszonteladók edukációját. A BioCo Magyarország Kft. elutasítja azt a - sok piaci szereplőre jellemző- magatartást, hogy a „szerves” névre keresztelt készítmények alig tartalmaznak
szerves vegyületformákat, azokat csak elenyésző mennyiségben, inkább marketing céllal teszik a termékekbe, megtévesztve ezzel a fogyasztókat. Ez az új termékcsalád valóban 100%
szerves vegyületformában tartalmazza a hatóanyagokat, olyannyira körültekintően, hogy
még az adalékanyagokból sem kerülhet szervetlen hatóanyag a termékekbe.

Pályázó neve:

BOGLAR CHAMP S.R.L. (Ro)
Címe: RO-450151 Zilah, str. Gheorghe Doja, nr. 117/D
Postacíme: RO-457260 Szilágynagyfalu, Garii utca 30/J
Telefon: +40729063175
e-mail: office@boglarchamp.ro
Web: www.boglarchamp.ro

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

Termesztett gombák

Fehér és Barna Csiperkegomba (Champignon), Laskagomba (Pleurotus)
A Boglar Champ Kft. 2002-es alapítása óta folyamatosan azon dolgozik, hogy a szilágysági
gombatermesztés nem csak Romániában, hanem nemzetközi megítélésben is rangot vívjon ki magának. A célkitűzés sikerét az bizonyítja, hogy 2018-ban tervek szerint 12 millió kg.
étkezési gombát fog termelni a cég. Ezzel a mennyiséggel a romániai gombaipari termelés
több, mint 40%-t állítják elő. A gazdasági sikerek miatt stabil jövő áll a cég előtt, mellyel a
további fejlődés alapjait is megteremtik, a szakma elismerésével és a hitelezők bizalmával
együtt. A román gombaipar mára egy kis magyarok lakta falucskában összpontosul, ahol
334 magyar ajkú dolgozó mindennapi megélhetése és pozitív jövőképe biztosított. Méltán
lehet ez, a legnagyobb büszkeségre is okot adó eredmény.

Pályázó neve:

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.

Címe: H-1034 Budapest, Szőlő utca 38.
Postacíme: H-1034 Budapest, Szőlő utca 38.
Telefon: +361 452 4500
e-mail: info@spabudapest.hu
Web: www.budapestgyogyfurdoi.hu

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

Palatinus Gyógy-, Strand- és Hullámfürdő
A Palatinus fürdő volt Budapesten az első fürdő, amely a szabadban való fürdőzést tette
lehetővé. Az 1919 óta üzemelő, de véglegesen 1921-ben megnyitott strand három medencével és egy dunai ún. kosaras uszodával rendelkezett. A nagymedence több, mint
5000 m2-es vízfelületével Európa legnagyobb strandmedencéje volt. 2017. nyarán a fürdő
egy fedett egységgel bővült, így már egész évben nyitva tart. A nyári szezonon kívül, a
fürdő egy beltéri termál-, egy gyerek- és két merülő medencével, valamint egy kültéri termál- és egy kültéri úszómedencével várja vendégeit.

Pályázó neve:

Clearservice Kft.
Címe: H-2040 Budaörs, Baross utca 89.
Postacíme: H-2040 Budaörs, Baross utca 89.
Telefon: +49271394901271; +4915772544312
e-mail: marketing@clearservice.eu
Web: www.clearservice.ro

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

„Itthon Otthont Teremtünk” Program
A Clearservice-nél úgy gondolják, hogy napjainkban, amikor egyre több ember dönt úgy,
hogy külföldre megy, fontos lépni annak érdekében, hogy akik elmennek, haza is jöjjenek.
A dolgozóikat leginkább a lakásvásárlás, a lakásfelújítás, autóvásárlás, gyerekek taníttatása
és a család segítésének a szándéka vezérli.
Hiszik és vallják, hogy az „Itthon Otthont Teremtünk” programmal sikerült olyan konstrukciót
kitalálni, olyan támogatást adni, amivel dolgozóink ITTHON meg tudják alapozni a jövőjüket.

Pályázó neve:

CO-OP Hungary Zrt.
Címe: H-1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C.
Postacíme: H-1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C.
Telefon: +361 455 5400
e-mail: szaniko@skymarketing.hu
Web: www.coop.hu
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Pályázat:

„COOP Jót Jó Áron”
4 tojásos szarvacska és spagetti száraztészta
(500 g-os kiszerelés)
A COOP Jót Jó Áron termékcsaládjában található az üzletlánc legtöbb sajátmárkás terméke,
így a Gyermelyi Zrt. által gyártott 500 g-os kiszerelésű 4 tojásos szarvacska és spagetti száraztészta. A termékek a gyártó nemzetközi szinten is kimagasló minőségbiztosítási rendszerrel
működő high-tech gyártástechnológiája alapján, saját megbízható, magyar alapanyagokból
készülnek. Előállításukhoz helyben feltört, friss tojást használnak, mely a legmagasabb minőségi szintet jelenti a tésztakategóriában. Ennek köszönhetően kimagasló főzési tulajdonság,
íz és állag jellemzi ezeket a tésztákat. A termékek kereskedelmi márka alatti forgalmazása
kedvezőbb árszínvonalat eredményez, szélesebb célcsoport számára elérhetővé téve a magas minőséget, beleértve főként a jobb ár-érték arányú alternatívát keresőket.

Pályázó neve:

CO-OP Hungary Zrt.
Címe: H-1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C.
Postacíme: H-1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C.
Telefon: +361 455 5400
e-mail: szaniko@skymarketing.hu
Web: www.coop.hu

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

„COOP Jót Jó Áron”
füstölt, érlelt szeletelt szalámi mix
(80 g-os védőgázas csomagolású kiszerelés)
A COOP Jót Jó Áron termékcsaládjában található az üzletlánc legtöbb sajátmárkás terméke,
így a Pick Szeged Zrt. által gyártott 80 g-os kiszerelésű, védőgázas csomagolású szeletelt
penészes szalámi mix. Minőségi, ellenőrzött alapanyagok és fűszerek hozzáadásával, hagyományos füstöléssel és érlelési eljárással készül. Harmonikus ízéhez hozzájárul a nemespenész bevonat. A termék egyszerre ajánlja a csemege és paprikás fűszerezésű változatot,
így mindenki megtalálja a számára vonzó ízesítést. A Pick Szeged Zrt. minőségbiztosítási rendszerrel működő, hosszú évtizedekre visszanyúló tradicionális gyártástechnológiája
egyértelmű garanciát jelent a minőségre. A szalámi mix kereskedelmi márka alatti forgalmazása kedvezőbb árszínvonalat eredményez, szélesebb célcsoport számára elérhetővé
téve a magas minőséget, beleértve a jobb ár-érték arányú alternatívát keresőket.

Pályázó neve:

CO-OP Hungary Zrt.
Címe: H-1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C.
Postacíme: H-1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C.
Telefon: +361 455 5400
e-mail: szaniko@skymarketing.hu
Web: www.coop.hu
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Pályázat:

„COOP Jót Jó Áron”
háztartási és egészségügyi papíráruk
3 rétegű papír zsebkendő (6x10 db-os, 100 db-os, 200 db-os családi kiszerelés);
prémium 4 rétegű papír zsebkendő (6x10 db-os kiszerelés);
2 rétegű kéttekercses törlőpapír; 2 rétegű 24 tekercses toalettpapír
A COOP Jót Jó Áron termékcsaládjában található az üzletlánc legtöbb sajátmárkás terméke
– beleértve a non food kategóriát is – így például a Vajda-Papír Kft. által gyártott 3 rétegű
6x10 db-os, 100db-os, 200db-os családi kiszerelésű, a 4 rétegű prémium 6x10-os kiszerelésű papír zsebkendő, valamint a 2 rétegű 2 tekercses törlőpapír és 24 tekercses toalettpapír.
A termékek a gyártó minőségbiztosítási rendszerrel működő gyártástechnológiája alapján
teljes egészében Magyarországon készülnek. Ennek köszönhetően az említett COOP sajátmárkás higiéniai papíráruk minősége teljes mértékben megegyezik az azonos paraméterű
gyártói márkatermékekkel. Azonban a kereskedelmi márkák alatti forgalmazásuk kedvezőbb árszínvonalat eredményez, szélesebb célcsoport számára elérhetővé téve a magas
minőséget, beleértve főként a jobb ár-érték arányú alternatívát keresőket.

Pályázó neve:

Csehiné Sikos Mária családi gazdálkodó őstermelő
„Csehi Sajtműhely”
Címe: H-8500 Pápa, Czimmermann malom
Postacíme: H-8500 Pápa, Czimmermann malom
Telefon: +3620 444 5227
e-mail: maria.csehi@gmail.com

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

Hagyományos ház trappista sajt család

klasszikus és füstölt
A gazdaság a kezdeti egy tehénből nőtte ki magát 20 fejőstehénnel működő gazdasággá (Pápa, Kisalföld). Annak érdekében, hogy jó minőségű alapanyagból tudják előállítani
a termékeket az állatok csak kiemelkedően jó minőségű takarmányt esznek. A termékek
előállításánál is a legfontosabb törekvés, hogy egészséges kézműves termékek kerüljenek
a fogyasztók asztalára. Őstermelő családi gazdaságként a tej fejésétől a feldolgozáson át az
értékesítésig a folyamatok a család felügyelete alatt zajlanak.

Pályázó neve:

CSOMIÉP Beton- és Meliorációs Termékgyártó Kft.
Címe: H-6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep
Postacíme: H-6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep
Telefon: +3662 535 730
e-mail: beton@csomiep.hu
Web: www.csomiep.hu

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

Keretelemek négyszög keresztmetszetű átereszek építéséhez

Típusai: 60x60x100x15, 80x80x100x15, 100x100x100x15, 120x120x100x15,
130x130x100x15, 150x150x100x15, 200x200x100x15,
2x100x100x100x15 iker, 2x130x130x100x15 iker, 2x150x150x100x15 iker
A CSOMIÉP Kft. által előre gyártott vasbeton közúti keretelemek is közúti átereszek és kisállat átjárók építésének céljára szolgálnak. A keretelemek nagy előnye egy olyan speciális
csap-tok csatlakozás – alul talplemez, valamint két oldalfal lemez mentén egymáshoz csaptok csatlakozással illeszkedik – ami nem teszi szükségessé az elemek hosszirányú mozgatását. A keretelemek felülről egymásba csúsztathatók süllyedő művelettel. Különösen nagy
a jelentősége az új típusú csatlakozásnak nagy vízszállító keresztmetszetű nagy súlyú keretelemek esetén. A műszaki megoldást a 2 424 lajstromszámú használati mintaoltalom
védi. A használati mintaoltalommal védett csap-tok csatlakozás meggyorsítja a műtárgyak
építését és egyben a megfelelő vízzárást, valamint statikai stabilitást is biztosít. A keretelemek az MSZ EN 14844:2006+A2:2011 „Négyszög keresztmetszetű átereszek harmonizált
termékszabvány” szerint készülnek. Tanúsítását a Közlekedéstudományi Intézet végezte,
tanúsítás száma: KTI 2071-CPR-0031.

Pályázó neve:

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Deka Union Kft. / Lidl Magyarország Bt.
Deka Union
Címe: H-5700 Gyula, Béke sugárút 66.
Postacíme: H-5700 Gyula, Köröspart utca 88.
Telefon: +3620 264 6636
e-mail: sausage@deka-union.eu
web: www.deka-union.eu
Lidl
Címe: H-1037 Budapest, Rádl árok 6.
Postacíme: H-1037 Budapest, Rádl árok 6.
Telefon: +361 346 6000
e-mail: www.lidl.hu
Web: info@lidl.hu
Pályázat:

„Címeres”, illetve „Húsfarm friss” ízesített sütnivaló kolbászok

mézes, baconos és fokhagymás ízesítéssel
A Magyarországi étkezés történelméhez hozzátartozik a sütnivaló kolbász. Ezt a hagyományos, tradíciók által készített kolbászt a Deka Union Kft. kicsit módosította, különböző ízesítésekkel látta el, mint a baconos, a fokhagymás, vagy nem utolsó sorban a mézes. Ez utóbbi
ötletét az ősi XVI. századi receptekből merítették, ahol a húsokat még mézzel ízesítették. A
baconos és fokhagymás ízesítések akár hagyományosnak is mondhatók, hiszen a magyar
konyhára jellemző receptek nagy többségében valamilyen formában megtalálhatók és töretlen népszerűségűek.

Pályázó neve:

DENT-ART-TECHNIK Kft.
Címe: H-9024 Győr, Csokonai utca 10.
Postacíme: H-9024 Győr, Csokonai utca 10.
Telefon: +3630 937 0373
e-mail: labor@dentarttechnik.hu
Web: www.dentarttechnik.hu

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

Virtuális tervezés és a gyártás folyamata
az implantációs protetikában

Napjainkban a fogászat is mint az ipar több területe a virtuális tervezés és a digitális gyártás irányába fejlődik. Ám a virtuális tér vizualizációja az ideális fogmű megvalósítása során
elkerülhetetlen. Ehhez a Dent-Art-Technik Kft. egy megoldást dolgozott ki, amely egy gyártási folyamatot formál meg az implantációs protetika azaz, az implantátumokon rögzülő
fogpótlások elkészítésének módszertanában. Az alkalmazás eredménye a legmodernebb
21. századi technológiák felhasználásával elkészült, jobb tökéletesebb, tartósabb fogpótlás,
amely a páciens funkcionális, fonetikai és esztétikai igényeit maximálisan kielégíti.

Pályázó neve:

S.C. DEMIART S.R.L. (Ro)
Címe: RO-547565 Santana de Mures, Str. Viilor, nr. 454
Postacíme: RO-547565 Santana de Mures, str. Viilor, nr. 454
Telefon: +40744500754; +40265323454
e-mail: office@demiart.ro
Web: www.demiart.ro

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

Fából készült Kegyszobrok

Szent István, Szent László, Árpád-házi Szent Erzsébet,
Csíksomlyói Szűz Mária, Szent József, Imádkozó Szűz Mária, Szent Antal,
Jézus szíve, Mária szíve, A keresztre feszített Krisztus
A Kegyszobrok termékcsalád a magyarok által leggyakrabban tisztelt szentek, ikonok, alakjait öleli fel. A kegyszobrok, kegytárgyak különlegességét a kézműves munka adja. A DemiArt alkotások ugyanis nem műanyagból, vagy gipszből készülnek, hanem a gépek és az
emberi munka ötvözése lehel életet a fadarabokba. Az elkészítés során az Erdélyben nagy
hagyományokkal rendelkező fafaragást és asztalosmesterséget nyugati munkamódszerekkel és modern technológiákkal ötvözik. Ezen kézműipari termékek fő ismertetőjelei a magas
színtű szakmai hozzáértés, kiváló minőség, a kiemelkedő precizitással történő kivitelezés,
melyek a DemiArt alkotó műhelyből kikerült munkáknak szinte védjegyéül is szolgálnak.

Pályázó neve:

DIEMER S.R.L. (Ro)
Címe: RO-535600 Székelyudvarhely (Hargita megye), Fások utca 14/23
Postacíme: RO-535600 Székelyudvarhely (Hargita megye), Fások utca 14/23
Telefon: +40785298410
e-mail: director@yoursignature.ro
Web: www.yoursignature.ro, www.cosmeticsanatos.ro

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

SigNature ránctalanító arckrémek
organikus és egészséges alapanyagokból

éjszakai, zsíros és vegyes típusú arcbőrre; nappali, zsíros és vegyes típusú arcbőrre;
éjszakai, normál arcbőrre; nappali, normál arcbőrre; éjszakai, száraz típusú arcbőrre;
nappali, száraz típusú arcbőrre; Prémium ránctalanító és regeneráló 35+;
Prémium ránctalanító és regeneráló 50+
A SigNature brend új trendet akar megteremteni a piacon. Felajánlja a magas minőségű
organikus, egészséges, biztonságos, környezetbarát és anyagilag elérhető kozmetikumok
alternatíváját. A gyártásnál felhasznált alapanyagok, hatóanyagok szigorúan organikus, Ecocert/Cosmos minősítésűek.
A hatóanyagok felhasználása klinikai tesztelések ajánlása alapján valósult meg. A testi higiéniát szolgáló termékek saját gyűjtésű erdélyi gyógynövények felhasználásával készülnek.
A termékek csomagolásánál messzemenően figyelembe veszik a környezet megóvását és
védelmét.
A gyártó cég munkáját, kiemelkedő szakmai kultúra, magas szintű tudatosság és erős szociális érzékenység jellemzi.

Pályázó neve:

DORA NATURA Kft.
Címe: H-8600 Siófok, Ribiszke utca 12.
Postacíme: H-2093 Budajenő, Szitakötő utca 1.
Telefon: +3670 203 6262
e-mail: fonyad.dorottya@doranatura.hu; bagi.renata@doranatura.hu
Web: www.facebook.com/doranaturahun/; www.instagram.com/dora_natura/

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

Dora Natura - 13 bőrápoló krém

A piacon egyedülálló bőrápoló krémben 13 különleges hatóanyag: gyógynövények, olajok,
vajak, vitaminok és főzetek optimális keveréke található meg. Rendkívül sokoldalú hatékonysága miatt a család mindennapjainak alapvető kelléke. Legyen szó a baba koszmójáról,
a nagy tesó horzsolásáról, anya mosolygó ráncairól, vagy apa igénybevett kezeiről. Ez a
nyugtató és gazdagon tápláló krém gyógyír lesz rá. Kiemelkedő hidratáló és bőrnyugtató
hatása miatt tökéletes megoldás az ekcémára hajlamos bőr ápolására is.

Pályázó neve:

FÁN GROUP Kft.
Címe: H-6724 Szeged, Textilgyári út 4.
Postacíme: H-6724 Szeged, Textilgyári út 4.
Telefon: +3630 336 1739
e-mail: csaba.kanizsai.fantrade@gmail.com
Web: www.fangroup.hu

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

Hentes virsli

A Hentes virsli egy műbélbe töltött, húspépet tartalmazó, főzéssel hőkezelt, kellemes fűszerezésű készítmény.
Az alkalmazott tartós bélnek köszönhetően a virsli hűtőben tárolva hosszabb ideig eltartható, mint más hagyományos műbeles virslik. Állagát tekintve a fogyasztó egy, a virsli ízvilágát
jól felismerhető termékkel találkozhat az élelmiszerboltokban, melynek kihelyezése „gúla”
formában történik. A Hentes virslit rendkívül sokoldalúan lehet elfogyasztani. Megfőzhető
hagyományos módon vízben, de mikrohullámú sütőben is megmelegíthető. Hidegen egy
könnyed saláta kiegészítője lehet, finom zöldségekkel. Palacsintatésztába bundázva ízletes
feltét, vagy húsétel. Grillezésekor önmagában is ínycsiklandó csemege.

Pályázó neve:

Földijó-Gasztro Kft.

Címe: H-1161 Budapest, József utca 92.
Postacíme: H-1161 Budapest, József utca 92.
Telefon: +3670 588 4392
e-mail: info@vitezkurtos.hu
Web: www.vitezkurtos.hu

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

„SEKLER” márkanevű - BAKE’N’ROLL Faszenes kerti kürtőskalács-sütő eszköz otthoni használatra

A Bake’n’Roll otthoni kompakt kerti kürtőskalácssütő egy nagyon praktikus, könnyen kezelhető és összeállításához szerszámokat nem igénylő grillező szerkezet, mely lapra szerelhető,
így kis helyen elfér. A csomag tartalmazza a sütőt, a sütőfákat, piszkavasat, két grillmotort,
valamint a lépésről-lépésre fotókat tartalmazó kürtőskalács receptet. A Bake’n’Roll sütő a
cég teljes mértékű saját tervezése. Az alkatrészeket magyar alvállalkozó gyártókkal készítteti, és saját maga csomagolja. Ezzel a praktikus szerkezettel a kürtőskalács a világ minden
táján nem csak ismert, de elkészíthetővé is válik. Sőt, az érdeklődő vásárlóknak nem kell a
tésztakészítés fortélyait megismerni, mert a cégtől a kész tésztalapot is lehet megrendelni.

Pályázó neve:

GéSz Gaál és Sziklás Kft.

Címe: H-4033 Debrecen, Veres Péter utca 19.
Postacíme: H-4033 Debrecen, Veres Péter utca 19.
Telefon: +3652 520 520
e-mail: info@gesz.com
Web: www.flavonmax.hu

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

Flavon termékcsalád

Flavon Max, Flavon Kids, Flavon Max +, Flavon Green, Flavon Active,
Flavon Protect, Flavon Green +, Flavon Joy, Flavon Peak Fruit
A napi rendszeres zöldség- gyümölcsfogyasztás jelentősége köztudott. Cégünk egy tudományosan megalapozott összetételű, magas hatóanyag tartalmú, kellemes ízű, gél állagú termékcsaláddal segít ennek megvalósításában. Termékeink a törvényi szabályozással
összhangban álló, biztonságos, egészségtudatos, eredeti magyar, többszörösen díjazott,
gyümölcs és zöldség alapú étrend kiegészítők. A klasszikus, havi kiszerelésű Flavon termékek után 2017-ben bemutatásra kerültek a napi kiszerelésű termékek is, mely által a készítmények fogyasztása lényegesen egyszerűbbé és korszerűbbé válik. A cég távlati tervei már
elsősorban ilyen irányba mutatnak.

Pályázó neve:

Grabowski Kiadó Kft.

Címe: H-1037 Budapest, Bécsi út 269.
Postacíme: H-1037 Budapest, Bécsi út 269.
Telefon: +3630 611 2152
e-mail: marketing@trademagazin.hu
Web: www.trademagazin.hu

Trade Magazin, FMCG B2B szaklap
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Pályázat:
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Pályázó neve:

Győri Likőrgyár Zrt.
Címe: H-9027 Győr, Budai út 7.
Postacíme: H-9027 Győr, Budai út 7.
Telefon: +3696 312 535
e-mail: info@gyorilikor.hu
Web: www.gyorilikor.hu; www.pannonhalmipalinka.hu
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Pályázat:

Pannonhalmi Szőlő- és Törkölypálinka termékcsalád
Pannonhalmi Irsai Olivér Szőlőpálinka; Pannonhalmi Törkölypálinka;
Pannonhalmi Ágyas Törkölypálinka; Pannonhalmi Ágyas Törköly Rosé Pálinka
A pálinka és törkölypálinka, mint hungarikum, egy olyan elit italválaszték tagjaként van jelen a piacon, mely a magyar termékek egyediségét, értékét és kiváló minőségét hivatott
képviselni. A Győri Likőrgyár Zrt. tulajdonában lévő pannonhalmi Pálinkárium a régmúlt tapasztalatira építve, de a technológia fejlődését felhasználva állítja elő termékeit mindazok
számára, akik a minőségi italokat keresik. Ezen elvek alapján készült el a Pannonhalmi Szőlő- és Törkölypálinka termékcsalád is, mely a jövőben zászlóshajó lehet a külföldre irányuló
értékesítésben. A termékcsalád egyediségét a Pannonhalmi Borvidéken termett szőlőnek is
köszönheti. Az egyedi éghajlati és talajviszonyok mellett, a művelés hagyományai biztosítják
azt a kiváló szőlő és szőlőtörköly alapanyagot, amelynek köszönhetően a vásárlók a gyümölcsösség és a karakteres telt íz harmóniáját kóstolhatják meg már egyetlen pohárban is.

Pályázó neve:

GYULAHÚS Kft.
Címe: H-5700 Gyula, Munkácsy Mihály utca 7-9.
Postacíme: H-5700 Gyula, Béke sugárút 50.
Telefon: +3666 620 220
e-mail: info@gyulahus.hu
Web: www.gyulahus.hu

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

Gyulai Mini Grillkolbász termékcsalád

Gyulai Mini Grillkolbász termékcsalád: magyaros; tormás; chili-lime; sweet chili ízekben
Hagyományos és mégis trendi! A „Gyulai” ízvilágot követő, de a nemzetközi ízvilágra is kitekintő grill kolbász család tagjai méltán válhatnak a nyár kedvenceivé. Többféle kiszerelése, izgalmas ízválasztéka nem véletlenül teszi népszerűvé a fogyasztók körében. Változatosan elkészíthető, grillen, serpenyőben sütve, akár főzve is fogyasztható, de beilleszthető a glutén- és
laktózérzékenyek étrendjébe is.

Pályázó neve:

HOLZ CENTER S.R.L. (Ro)
Címe: RO-547287 sat Peris, com. Gornesti, jud. Mures, nr. 75 (Körtvélyfája)
Postacíme: RO-547287 sat Peris, com. Gornesti, jud. Mures, str. Principala, nr. 75
Telefon: +40736999099
e-mail: office@markholz.ro
Web: www.markholz.ro

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

MÁRK kül- és beltéri nyílászárók
01. egyszárnyú ablak; 02. kétszárnyú – középen felnyíló – ablak;
03. egyszárnyú teraszajtó; 04. kétszárnyú – középen felnyíló – teraszajtó; 05. bejárati ajtó
A pályázott termékek a vállalkozás által gyártott és forgalmazott minőségi alapanyagból, rétegelt fából készült, hő- és hangszigetelő ajtók és ablakok. A termékválaszték kiterjed a külső
és belső terekben történő használatra egyaránt. Fő célkitűzés elsődlegesen, a kiemelkedően
magas minőség biztosítása viszonylagos hosszú élettartammal párosítva. A termékek élettartam 25 és 50 év közötti időszakra tehető.
A gyártó termékeire 2-10 év közötti garanciát biztosít.

Pályázó neve:

Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft.
Címe: H-1021 Budapest, Üdülő út 37.
Postacíme: H-1021 Budapest, Üdülő út 37.
Telefon: +361 200 5603
e-mail: info@ilcsi.hu
Web: www.ilcsi.hu

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

RadioSkin Professzionális naturkozmetikum krém család

RadioSkin 1 Krém, 50 ml; RadioSkin 2 Olajgél, 50 ml; RadioSkin 3 Habkrém, 50 ml
A gyógyító sugárkezelések mellékhatásaként kellemetlen gyulladás, bőrpír jelentkezhet. Az
Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központjában végzett konvencionális bőrápolókkal összehasonlító klinikai vizsgálat* kimutatta. A természet erejét hordozó Ilcsi RadioSkin
professzionális natúrkozmetikum használatával hasonló eredmény és bőrnyugtató hatás érhető el, mint a vizsgálatban szereplő konvencionális, dexapantenol hatóanyagú bőrápolóval. A natúrkozmetikumok használata mellékhatások nélkül nyújthat hatékony megoldást
minden bőrproblémára. Nem tartalmaznak illatanyagot, növényi összetevői a Hungária
Öko-Garancia által ellenőrzött biogazdálkodásból származnak.
*A készítmények az Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központjában végzett, sugárkezelés okozta akut bőr mellékhatások csökkentésének összehasonlító vizsgálati eredménye, absztraktja alapján a betegek részére biztonsággal ajánlhatók.

Pályázó neve:

Lidl Magyarország Bt.
Címe: H-1037 Budapest, Rádl árok 6.
Postacíme: H-1037 Budapest, Rádl árok 6.
Telefon: +361 346 6000
e-mail: info@lidl.hu
Web: www.lidl.hu
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Pályázat:

„HÚSFARM” termékcsalád - nyulak

Csontos nyúlcomb, Nyúl teljes eleje, Darabolt nyúlhús, Nyúl gerincfilé,
Nyúl hamburgerhús, Nyúl máj, Egész nyúl fej nélkül, Darabolt egész nyúl májjal
A Lidl Magyarország Bt. szeretné a magyar piacon méltánytalanul mellőzött nyúlhúst szélesebb körben a vevőikkel is megismertetni és megszerettetni. A vásárlók keveset tudnak a
nyúlhús kedvező élettani hatásairól és előnyeiről. Nagyon gazdag fehérjében (17-20%) es�szenciális aminosavakban, aminek hasznosulása 30%-al jobb, mint a csirkehúsé. Kiemelkedően magas B vitamin tartalmának köszönhetően 100 g nyúlhús elfogyasztása kielégíti a
B3 vitamin 55%-át és a B12 vitamin 100%-át. Nagyon alacsony zsír, koleszterin és energiatartalmának köszönhetően a diétás étrendet követők, a vitamin allergiások és a gyerekek is
nyugodt szívvel fogyaszthatják.

Pályázó neve:

Lidl Magyarország Bt.
Címe: H-1037 Budapest, Rádl árok 6.
Postacíme: H-1037 Budapest, Rádl árok 6.
Telefon: +361 346 6000
e-mail: info@lidl.hu
Web: www.lidl.hu
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Pályázat:

„Chef Select” Hűtött készételek termékcsalád:

Bácskai rizseshús, Csirkepaprikás, Székelykáposzta, Mexikói csirke, Mediterrán rizottó, Bolognai
penne, Penne arrabiata, Tonhalas fusili, Tonhalas farfalle, Gluténmentes bolognai penne, Gluténmentes penne carbonara, Gluténmentes penne arrabiata, Gluténmentes milánói makaróni
A Chef Select Magyarország első sajátmárkás készétel családja, amelynek termékei nem
tartalmaznak tartósítószert és hozzáadott adalékanyagot. A magyaros, nemzetközi, illetve
tonhalas ízekben kapható termékekből könnyedén ízletes és tápláló egytálétel készíthető,
amely praktikus és kényelmes megoldást jelent akár ebédre, akár vacsorára. 2018. márciusától már gluténmentes variációja is elérhető a termékeknek, gondolva a gluténmentes
étrendet folytató vásárlókra is.

Pályázó neve:

Lidl Magyarország Bt.
Címe: H-1037 Budapest, Rádl árok 6.
Postacíme: H-1037 Budapest, Rádl árok 6.
Telefon: +361 346 6000
e-mail: info@lidl.hu
Web: www.lidl.hu
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Pályázat:

Kézműves sörök termékcsalád

Kézműves sörök termékcsalád: Harcos Indian Pale Ale 6,0% Vol.,
Hazafi American Pale Ale 5,5% Vol., Heuréka Lager 4,5% Vol.
Magyarországon egyedülálló saját márkás kisüzemi sörcsalád, mely Magyarországon is készül. A „craft beer” kategória folyamatos népszerűsödése miatt szükségessé vált egy kiváló
ár- érték arányú termékcsalád létrehozása, mely így széles vásárlói kör számára válik elérhetővé. A „Crafted for Lidl” termékek felsőerjesztésű sörök íz világát igyekeznek közel hozni
a fogyasztókhoz, megmutatva néhány tipikus sörfajta jellegzetességét. Kifejezett cél volt,
hogy magyar üzemből származzanak a termékek, hogy ezzel így is támogatást kapjon a
nemzetközileg is egyre sikeresebb magyar „craft beer” hazai ismertsége.

Pályázó neve:

Manhertz Erzsébet Szociális Alapítvány
Címe: H-2085 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet utca 135.
Postacíme: H-2085 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet utca 135.
Telefon: +3626 332 132
e-mail: mesza@mesza.hu
Web: www.mesza.hu
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Pályázat:

A Profil kialakítása az idősgondozásban

Az idősotthonokban élő gondozottakról kialakítandó Profil rögzíti a gondozott jelenlegi állapotát (fizikai, egészségügyi, mentális). Ez a széleskörű tájékozódás a gondozottakról úttörő
vállalkozás az idősgondozási intézmények között. A profil kialakítása után az ellenőrzése folyamatos, tehát nyomon követi a gondozott általános állapotát. Így lehetőség van arra, hogy
a gondozott közérzete a lehető legoptimálisabb legyen, akár a mindennapok tevékenységeinek kialakításával is. Esetleges probléma, vagy egészségromlás esetén pontos, minden részletre kiterjedő információ áll rendelkezésre. A profil-információk alapján a leghatékonyabb
kezelési megoldásokat lehet alkalmazni, vagy esetleges kórházi kezelésnél a kórtörténet ismeretében gyorsabb és hatékonyabb lehet az ellátás.

Pályázó neve:

MICS FOOD Kft.
Címe: H-2170 Aszód, Falujárók útja 40. A. ép.
Postacíme: H-5000 Szolnok, Gyökér utca 15.
Telefon: +36309869971
e-mail: info@micsfood.hu
Web: www.micsfood.hu
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Pályázat:

MicsFood Franchise

A MicsFood Franchise Magyarország első 100%-ban hazai koncepciója. Kizárólag prémium
alapanyagokból összeállított rendkívül változatosan készített könnyen elfogyasztható ízletes
étkeket állít elő. Az ételek látványos, könnyen kezelhető környezettudatos csomagolása az
étkekre irányítja a figyelmet, és vásárlásra is, csábít egyaránt. A rendszer által kínált ételek
minőségükben, arculatukban és koncepciójukban nem csak színesítik a hazai utcai étkezési szokásokat, de akár az egész ország streetfood piacának megreformálását megvalósító
módszerré is válhatnak.

Pályázó neve:

MUREXIN Építőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft.
Címe: H-1103 Budapest, Noszlopy utca 2-6.
Postacíme: H-1475 Budapest, Pf.: 249.
Telefon: +3612626000
e-mail: murexin@murexin.hu
Web: www.murexin.hu
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Pályázat:

Murexin Szekszárdi Gyár – energiahatékonysági beruházás

A Murexin Kft. Szekszárdi Gyáregységénél az energiahatékonysági vizsgálatok felvetették egy
új kompresszor beállítását, és beüzemelését. A terv az új kompresszor működtetésével 8%os energiamegtakarítás volt. A kompresszor telepítésével egy időben a gyártási folyamatok
újragondolása, a raktárkészletek optimalizálása is megtörtént, ezáltal biztosabb, kiegyenlítettebb és erősebb gyártás valósult meg kevesebb kapcsolással. Az új kompresszor beállítását,
a gyártásszervezést követően, egy 11 hónapos vizsgálati időszak mérési adatait figyelve 10%
megtakarítás volt tapasztalható.

Pályázó neve:

Natural Immune Control System Zrt.
Címe: H-6720 Szeged, Kárász utca 16.
Postacíme: H-6720 Szeged, Kárász utca 16.
Telefon: +3620 209 4190
e-mail: iroda@nics.hu
Web: www.nics.hu ; www.nics.eu
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Pályázat:

One Year Product szájban oldódó
Granulátum étrend-kiegészítő termékcsalád

Multivitamin for all + Inulin + Élőflóra; Kid’s Multivitamin + Inulin + Élőflóra;
Magnézium 3 B6 vitamin + Inulin + Élőflóra
A környezeti tényezők hatással vannak az emberi szervezetre, ezért napjainkban a mindennapi élőflóra bevitel kiemelkedő jelentőségű. Mivel az étkezés, a stressz, a dohányzás és egyéb
környezeti hatások során minden nap pusztul a bélflóra, ezért pótlására nagy szükség van.
A termékcsalád alapja az inulin és élőflóra, amellyel a mikrobiom helyes visszaállítása a cél.
A hozzáadott vitaminok felszívódásához, átalakításához és egyes vitaminok termeléséhez
elengedhetetlen az egészséges mikrobiom összetétel, mely az ásványi anyagok felszívódásában is szerepet játszik.

Pályázó neve:

Natural Immune Control System Zrt.
Címe: H-6720 Szeged, Kárász utca 16.
Postacíme: H-6720 Szeged, Kárász utca 16.
Telefon: +3620 209 4190
e-mail: iroda@nics.hu
Web: www.nics.hu ; www.nics.eu
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Pályázat:

One Year Product Kapszulás étrend-kiegészítő termékcsalád

D-vitamin 4000NE + Kalcium + Inulin + Élőflóra, C-vitamin 500 mg + D-vitamin + Csipkebogyó + Acerola + Inulin + Élőflóra, Multivitamin 100%NRV + Goji bogyó + Inulin +
élőflóra, Tőzegáfonya 320 mg + Fekete ribizli + Inulin + Élőflóra, Lutein + Zeaxantin +
Inulin + Élőflóra, Ginko biloba 150 mg + Magnézium + B6-vitamin + Inulin + Élőflóra,
Szabalpálma 320 mg + Tökmag + Csalán + Inulin + Élőflóra, Kurkuma + 320 mg + Tömjénfa + E-vitamin + Inulin + Élőflóra, Nyomelemek kollagénnel + Inulin + Élőflóra
A környezeti tényezők hatással vannak az emberi szervezetre, ezért napjainkban a mindennapi élőflóra bevitel kiemelkedő jelentőségű. Mivel az étkezés, a stressz, a dohányzás és egyéb
környezeti hatások során minden nap pusztul a bélflóra, ezért pótlására nagy szükség van.
A termékcsalád alapja az inulin és élőflóra, amellyel a mikrobiom helyes visszaállítása a cél.
A hozzáadott vitaminok felszívódásához, átalakításához és egyes vitaminok termeléséhez
elengedhetetlen az egészséges mikrobiom összetétel, mely az ásványi anyagok felszívódásában is szerepet játszik.

Pályázó neve:

Natural Immune Control System Zrt.
Címe: H-6720 Szeged, Kárász utca 16.
Postacíme: H-6720 Szeged, Kárász utca 16.
Telefon: +3620 209 4190
e-mail: iroda@nics.hu
Web: www.nics.hu ; www.nics.eu
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Pályázat:

Médium-term termékcsalád

Algae 4 All Spirulina + Klorella + Kőalga + Haematococcus pluvialis + Inulin + Élőflóra,
Beautiful Kollagén + Hialuronsav + Omega3 + Inulin + Élőflóra, Immuno + Inulin + Élőflóra,
Weight Control Glucomannan + Inulin + Élőflóra + Ásványi anyagok (testtömegcsökkentő)
A környezeti tényezők hatással vannak az emberi szervezetre, ezért napjainkban a mindennapi élőflóra bevitel kiemelkedő jelentőségű. Mivel az étkezés, a stressz, a dohányzás és egyéb
környezeti hatások során minden nap pusztul a bélflóra, ezért pótlására nagy szükség van.
A termékcsalád alapja az inulin és élőflóra, amellyel a mikrobiom helyes visszaállítása a cél.
A hozzáadott vitaminok felszívódásához, átalakításához és egyes vitaminok termeléséhez
elengedhetetlen az egészséges mikrobiom összetétel, mely az ásványi anyagok felszívódásában is szerepet játszik.

Pályázó neve:

NATURLAND Magyarország Kft.

Címe: H-1106 Budapest, Csillagvirág utca 8.
Postacíme: H-1656 Budapest, Rákoskeresztúr 1. Pf.: 73.
Telefon: +361 431 2000
e-mail: titkarsag@naturland.hu
Web: www.naturland.hu
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Pályázat:

NATURLAND Melliora krém

60 g
A NATURLAND márkanév több évtizede fémjelzi a természetes hatóanyagokat tartalmazó gyógyhatású, egészségmegőrző és szépségápoló készítmények kiváló minőségét.
Termékfilozófiájuk 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 eredményeit ötvözve gyártják a recept nélkül kapható NATURLAND gyógyhatású
készítményeket. A méhméreg tartalmú Melliora krém gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, komponenseinek hatását szakirodalmi adatok igazolják. Alkalmazható
enyhe panaszok orvosi felügyelet nélkül való kezelésére, ízületi gyulladások, reumatikus-,
izom- és ízületi fájdalmak, valamint köszvény és isiász esetén a fájdalom csillapítására.

Pályázó neve:

Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft.
Címe: H-1036 Budapest, Kiskorona utca 7.
Postacíme: H-1399 Budapest, Pf.: 716.
Telefon: +361 373 0228
e-mail: info@odz.hu
Web: www.odz.hu
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Pályázat:

A ZENE AZ KELL…
az Óbudai Danubia Zenekar Ifjúságnevelő, zenei ismeretterjesztő tornatermi koncertjei
Az Óbudai Danubia Zenekar szívén viseli a magyar hangverseny-közönség új generációjának nevelését. Leghőbb törekvése, hogy a gyermekek számára minél előbb meg lehessen
mutatni azt a csodát, amit a hangszerekből áradó zene nyomán át lehet élni. Az ok igen
egyszerű: a zenében rejlő erő és szépség nélkül nem lehet teljes életet élni. Az Óbudai Danubia Zenekar előadóművészei szeretnék, ha lelkesedésük, zeneszeretetük magával ragadná a legfogékonyabb korúakat is, a gyermekeket. Ezért iskolai roadshow-kat szerveznek,
amikor is minden félévben vadonatúj műsorral mutatják be a tizenéves korosztály számára
a szimfonikus, a kamarazene és a zenés színpad varázslatos világát.
Hiszik és vallják, hogy ha saját közegükben (pl.: iskolai tornatermekben), a gyerekek nyelvén
is érthető módon mutatják be a legnépszerűbb zeneműveket a siker nem marad el és felnő
egy klasszikus zenét is értő és szerető közönség.

Pályázó neve:

OrtoProfil Prod Románia Kft. (Ro)
Címe: RO-540253 Marosvásárhely (Maros megye), Hídvég utca 44/A.
Postacíme: RO-540253 Marosvásárhely (Maros megye), Hídvég utca 44/A.
Telefon: +40265208500
e-mail: ortoprofil@ortoprofil.ro
Web: www.ortoprofil.ro
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Pályázat:

Csoda sisak – a koponyaformáló ortézis

Születés után a kisbabáknál számos patológiai deformitást, úgynevezett koponyacsontosodási zavart lehet megfigyelni. A ferdefejű (plagiocephalia), rövidfejű (brachycephalia), vagy
csónakfejű (scaphocphalia) gyerekek közel 15%-a kezelhető azzal a koponyadeformitások
korrekcióját elősegítő ortézissel – speciális sisakkal, mely Romániába egyedülállóan csak az
OrtoProfil Prod Románia Kft-nél található meg.

Pályázó neve:

Panyolai Szilvórium Zrt.
Címe: H-4913 Panyola, Szilvórium tanya 1.
Postacím: H-4913 Panyola, Szilvórium tanya 1.
Telefon: +3630 937 1374
e-mail: marketing@panyolai.hu
Web: www.panyolai.hu

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

Panyolai Simple Quintessence (SQ)

SQ Szatmári szilvapálinka; SQ Szabolcsi almapálinka; SQ Fürtös meggy pálinka;
SQ Fekete cseresznye pálinka; SQ Vilmoskörte pálinka; SQ Kajszibarack pálinka
A termékcsalád a Panyolai Szilvórium Zrt. máig legkedveltebb termékcsaládja. Több, mint
egy évtizede a minőségi gyümölcspálinkák közkedvelt és elismert megtestesítője, a szatmári régió évszázados tradícióit követő mesterműve. A Panyolai Szilvórium Zrt. az erősebb
italok iránti igény kielégítésére gyártja az SQ sorozatot. Első osztályú gyümölcsökből készül,
nagy odafigyeléssel, 52% alkoholtartalommal és 0,5 literes kiszerelésben.

Pályázó neve:

Petry S.R.L. (R0)
Címe: RO-245600 Calimanesti, str. Principala, nr. 40
Postacíme: RO-245600 Calimanesti, str. Principala, nr. 40
Telefon: +400735206265
e-mail: pr@petry.ro
Web: www.petrywine.ro

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

Királyleányka – fehér bor
Erdélyi őshonos, arany testű leány, kinek illata, mint gyümölcsfa virága, citrusos csókjával sertés sültet kínálja. A hagyományos módszerekkel készülő Királyleányka származási helye az
Erdély szívében található Küküllő mente. A származási helyen megtermett Királyleányka
borszőlőt használják a gyümölcsfavirág illatú félaromás fehérbor előállításához. A helyi borszőlő felvásárlása révén támogatják a helyi termelőket és a kistérségi gazdaságokat. Céljuk,
hogy a Küküllő menti Királyleányka visszanyerje régi hírnevét, és ismét felvirágozzon a kistérségi borászat és szőlőtermelés.

Pályázó neve:

Petry Retail S.R.L. (R0)
Címe: RO-540040 Targu Mures, str. Scaricica, nr. 1
Postacíme: RO-540040 Targu Mures, str. Scaricica, nr. 1
Telefon: +40735206265
e-mail: pr@petry.ro
Web: www.petrybistro.ro

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

Petry Bistro Grill & Wine

A Petry Bistro Grill & Wine a marosvásárhelyi Rákóczi-lépcső alatt lévő sarokházban kapott
helyet, amely épület a Petry család számára több okból kifolyólag is nagyon különleges. Az
épület utcára néző oldalát üzletté, a hátsó részt pedig feldolgozó egységgé alakították. Néhány évvel ezelőtt indult útjára egy nemes gondolat, hogy ebben az ingatlanban létre kell
hozni egy egyedi és különleges vendéglátóhelyet, ahol a vásárlók friss, helyi termékeket, jó
alapanyagokat kaphatnak, gyorsan kiszolgálják őket, kellemes környezetben.
Nagyon fontos, hogy helyi alapanyagokból és szezonális zöldségeket felhasználva készülnek az ételek. Az étkek különleges íze a faszénnel működő Josper kemencének köszönhető.
Segítségével a nyersanyagokból, hagyományos aromájú, tökéletes textúrájú, szaftos fogások készülnek.

Pályázó neve:

Primacom S.R.L. (R0)

Címe: RO-540191 Targu Mures, str. Barajului, nr. 5
Postacíme: RO-540191 Targu Mures, str. Barajului, nr. 5
Telefon: +40265364308; +40735206265
e-mail: pr@petry.ro
Web: www.petry.ro

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

Erdélyi szárított húskülönlegességek

Szárított sertéssonka; Speck; Szárított sertés has;
Szárított fehér karaj; Szárított növendék hátszín
Az erdélyi szárított húskülönlegességek kizárólag természetes alapanyagokból, natúr fűszerek felhasználásával, teljes mértékben kézzel készülnek. Alapul az eredeti, 1879-es családi
receptes könyv szolgál. A termékcsalád előállításához nagyon sok időre és kísérletezésre,
valamint értő szakemberek kétkezi munkájára volt szükség. Az ínyencek számára ideális falatokként szolgálnak nem csupán a családi konyhában, hanem a különböző események, italkóstolók alkalmával is. Az egyedi termékcsalád a gyerekkor ünnepi sonkáinak ízvilágát idézi
meg, amelyek most már nem csak a téli szezonban, hanem egész évben hozzáférhetők.

Pályázó neve:

Sárközi László ev.
Címe: H-9225 Dunakiliti, Belsőmajor út 4.
Postacíme: H-9225 Dunakiliti, Belsőmajor út 4.
Telefon: +3696224363; +36306839781
e-mail: info@zaun.hu
Web: www.zaun.hu

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

Alumínium alapanyagból gyártott lamellás szerkezetek

kerítések, kapuk, korlátok
Alumínium alapanyagból készülnek kerítések, korlátok, kapuk, tetők, a mai modern építészeti stílust követve. Előnye, hogy a védelem mellett esztétikai szerepe is van, az időjárás
viszontagságainak nagyon jól ellenáll. Felületkezelése elektrosztatikus porfestéssel történik,
a RAL színskála bármely színére festhető. Nem használódik el, nem kell többet festeni.
Megmunkálható minimál stílusban is, de készíthető régi kovácsoltvas jellegben is.

Pályázó neve:

Sole - Mizo Zrt.
Címe: H-6728 Szeged, Budapesti út 6.
Postacíme: H-6728 Szeged, Budapesti út 6.
Telefon: +3670 338 8520
e-mail: krisztina.bagi@solemizo.bonafarm.hu
Web: www.mizo.hu

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

Mizo Coffee Selection
Espresso, Espresso no sugar, Doppio, Latte Machiato, Flat White,
Americano, Cappuccino, Melange, Kapuciner
A Mizo Cofee Selection kávécsalád 100% arabica kávéból és finom Mizo tejből készül. Kellemes ízének és aromáinak megőrzéséről a Tetra Pak legmodernebb, egyedi formájú, visszazárható Prisma doboza gondoskodik. A Mizo Coffée Selection termékcsaládot 6 ízben 2017.
áprilisában vezették be. Azóta az új felmerült fogyasztási igényekhez igazodva kapható már
3 laktóz és cukormentes termék is. A 9 különlegesség bármelyikét bárhol, bármikor lehet
fogyasztani, ezt a lehetőséget tökéletesen fedi a termékcsalád jelmondata: Vidd magaddal
a kávézás élményét!

Pályázó neve:

SPQR 2014 Kft.
Címe: H-2051 Biatorbágy, Búzavirág utca 7.
Postacíme: H-2051 Biatorbágy, Búzavirág utca 7.
Telefon: +3630 650 5884
e-mail: texasbudakeszi@gmail.com
Web: www.texasranch.hu

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

„Ló-lovas természetes kapcsolata a Texas Ranchon”
Amerikából származó ősi hagyományokra épülő komplex technikai elemeket tartalmazó
lovaglási stílus melynek alkalmazásával kialakítható a lóval való tökéletes együttműködés.
A western lovaglás sajátossága a biztonságos, nyugodt lovak alkalmazása. Fejleszti az ös�szehangoltságot, koncentrációs és koordinációs képességet, valamint erősíti a felelősségvállalás tudását. Ebben az urbanizálódott társadalomban segíti a jövő generációjának vis�szatérését a természethez.

Pályázó neve:

Welovebeauty Kft.
Címe: H-1133 Budapest, Pannónia utca 72-74. 7. 9.
Postacíme: H-1133 Budapest, Pannónia utca 72-74. 7. 9.
Telefon: +3630 311 3670
e-mail: info@collagencocktail.hu
Web: www.collagencocktail.hu

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

Collagen Cocktail kollagén&hialuronsav&elasztin
komplex folyékony étrend-kiegészítő
A Collagen Cocktail kollagén & hialuronsav & elasztin komplex egy innovatív szépségápolási étrendkiegészítő 9600 mg hidrolizált kollagénnel. A maximális bőrfeszesítő hatás
érdekében készítményt a folyékony kollagén mellett hialuronsavval, elasztinnal, A- és Cvitaminnal, biotinnal és cinkkel dúsították. A szépségital kúraszerű fogyasztása esetén
jelentős javulás tapasztalható a bőr textúrájában, feszességében, valamint erősebbé válik
a haj, a köröm és a kötőszövet. A termék a magyar és a külföldi piacon is egyedülálló,
mivel ilyen mennyiségben és kombinációban egyetlen hasonló termék sem tartalmaz
bőrfeszesítő összetevőket.

Pályázó neve:

Welovebeauty Kft.
Címe: H-1133 Budapest, Pannónia utca 72-74. 7. 9.
Postacíme: H-1133 Budapest, Pannónia utca 72-74. 7. 9.
Telefon: +3630 311 3670
e-mail: info@collagencocktail.hu
Web: www.collagencocktail.hu

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

Collagen Cocktail anti-aging arcápoló komplex

A Collagen Cocktail anti-aging arcápoló komplex egyedülálló és innovatív összetételének
köszönhetően egyszerre gondoskodik a bőr ápolásáról, hidratáltságáról és feszességéről.
A benne levő kollagén, hialuronsav, elasztin, Plankton EPS, argánolaj, olívaolaj és aloe vera
jelentősen segíti a ráncok és barázdák
Csökkenését, valamint láthatóan javítja a bőr textúráját, fokozza annak teltségét, feszességét. Allergénmentes és minden bőrtípusra kiválóan használható. A termék a magyar és a
külföldi piacon is egyedülálló, mivel ilyen mennyiségben és kombinációban egyetlen hasonló arcápoló sem tartalmaz bőrfeszesítő összetevőket.

Pályázó neve:

YAMUNA Kft.
Címe: H-8699 Somogyvámos, Fő utca 104.
Postacíme: H-7400 Kaposvár, Dombóvári út 3.
Telefon: +3682 696 300
e-mail: info@yamuna.hu
Web: www.yamuna.hu

ÉRTÉK ÉS MINŐSÉG NAGYDÍJ kitüntető cím

Pályázat:

Szőlőmagolajos fürdő és testápoló család

Szőlőmagolajos bőrtápláló tusfürdő; Szőlőmagolajos hidratáló testápoló;
Szőlőmagolajos fürdőbomba; Szőlőmagolajos szappan;
Szőlőmagolajos hidratáló kézkrém; Szőlőmagolajos testvaj 50 ml;
Szőlőmagolajos testvaj 200 ml; Szőlőmagolajos hidratáló sampon
A finomított szőlőmagolajat sokoldalúsága igazi kinccsé avatja a természetes gyógymódok
és kozmetikumok kedvelőinek körében, ezért is választották a bőrápoló család alapjául. Kiemelkedően gazdag antioxidánsokban, esszenciális zsírsavakban és E- C- D- vitaminokban.
A Yamuna Szőlőmagolajos fürdő és testápoló család tagjai nem tartalmaznak parabéneket,
SLS-t, és színezékeket sem. Mélyen hidratálnak, intenzíven regenerálnak, csökkentik a ráncokat és a száraz bőr kellemetlen tüneteit. Finom illata, aromája pedig a nyári délután illatát
hozza magával, amikor a szőlőben sétálva a gyermekkor legszebb emlékei is felidézhetők.

