SAJTÓKÖZLEMÉNY
HÉTSZERES SUPERBRANDS DÍJAS A LIDL MAGYARORSZÁG
Budapest, 2019. június 18. – A Lidl Magyarország 2019-ben is elnyerte az egyik legfontosabb
nemzetközi márkaértékelési díjat, a Superbrands címet. A rangos elismerést immáron hetedik
alkalommal érdemelte ki az áruházlánc, és tartozik ezzel a legnépszerű bb márkák mező nyébe.
A Superbrands a széles nagyközönség számára is ismert, a magas minőséget szimbolizáló védjegy,
mellyel a legkiválóbb fogyasztói és üzleti márkákat díjazzák szakmai szempontok szerint. A díj
lényeges a márkaépítésben, hiszen rámutat egy adott márka értékére.
„A Superbrands díj elnyerése fontos visszajelzés számunkra, hiszen azt igazolja, hogy a Lidl
Magyarország a vásárlók és az üzleti partnerek számára egyaránt megbízhatóságot és minő séget
képvisel. Felelő s vállalatként hosszú távon elköteleztük magunkat a fenntarthatóság mellett, így
áruházainkat komplex, innovatív környezettudatos technológiákkal korszerű sítjük és építjük annak
érdekében, hogy a vásárlók igényeit szem elő tt tartva a környezetbarát mű ködésen túl biztosítsuk
számukra a gyorsabb és komfortosabb vásárlást.” – mondta Tő zsér Judit, a Lidl Magyarország
vállalati kommunikációs vezető je.
Superbrands díjakat idén tizenötödik alkalommal ítélték oda Magyarországon. A döntést több
lépcsős előszűrést követően 45 tagú, független, marketingszakmai és vállalatvezető szakemberekből
álló bizottság hozta meg. A díjra pályázni nem lehet, azt márkáktól független bizottság ítéli meg és
a díjazott márkák számára.
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szaktekintélyek indították útjára Nagy-Britanniában. A cél kettős volt: a kiemelkedő márkák
reflektorfénybe állítása, valamint követendő példák felmutatása. A minősítés biztonságot és garanciát
nyújt a vásárlóknak a mindennapi választásuk során. A program az indulás óta a világ minden részén
ismertté vált, ma már közel 90 országban jelent különleges minősítést a Superbrands cím.
-----------------------------Lidl Magyarországról
Az 1930-as években, Németországban alapított Lidl hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő élelmiszerlánca. A Lidl Magyarországon 2004ben nyitotta meg első logisztikai központját és 12 üzletét, ma pedig már 181 áruházzal van jelen hazánkban, és több mint 5000 munkavállalót
foglalkoztat. A vállalat 2004-es magyarországi piacra lépése óta töretlenül fejlődik: nem csak a diszkont szegmensben ért el vezető szerepet,
de forgalmát tekintve az élelmiszer kiskereskedelmi láncok között is a legdinamikusabb növekedést tudhatja magáénak.
A Lidl Magyarország az FMCG szektor meghatározó foglalkoztatójaként kiemelt figyelmet fordít munkavállalói elismerésére. Országos szinten
egyedülálló ütemben és mértékben növeli munkavállalóinak bérét: 2019. március 1-jével átlagosan 15%-kal emelte bolti és raktári fizikai
munkavállalói munkabérét, így 2016 januárja óta összesen 75%-os béremelést valósított meg.
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A vállalat emellett különös figyelmet fordít a magyar beszállítókra, a magyar gazdaság támogatásának és fejlesztésének jegyében, ennek
köszönhetően termékeinek közel 60 százalékát magyar beszállítóktól szerzi be.
-----------------------------További Információk:
Lidl Magyarország
Tőzsér Judit
Vállalati kommunikációs vezető
Tel: +36-20-776-0017
E-Mail: sajto@lidl.hu
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