SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÉV TERMÉKE DÍJ: A VÁSÁRLÓK ÖT KATEGÓRIÁBAN A LIDL-T
VÁLASZTJÁK
Budapest, 2019. március 12. - Öt kategóriában nyerték el a Lidl Magyarország termékei az Év
Terméke Díjat, amelyet az Inspira Research 2000 fős, az innovációt és a vásárlói elégedettséget
is vizsgáló közvélemény-kutatása alapján ítéltek oda.
Idén öt termékkel nyerte el az Év Terméke Díjat a Lidl Magyarország. Az immáron nyolcadik
alkalommal kiosztott rangos elismerésre a 2017. január 1. és 2018. június 30. között a hazai piacra
bevezetett új, innovatív valamint megújult termékekkel nevezhettek a résztvev ők, a díjakat pedig a
fogyasztók döntései nyomán ítélték oda.
Az Inspira Research által végzett 2000 fő s országos, reprezentatív kutatása alapján az előre
csomagolt friss hal kategóriában a Fresh Fish Today Friss afrikai harcsa és egész pisztráng, a saját
márkás mosókapszula kategóriában a Formil és Lupilu Baby mosókapszula termékcsalád, a sportital
kategóriában az Optisana Sport izotóniás ital, a pezsgők között a Pannon Imperial Tradicionális
pezsgő, míg a joghurt magas fehérjetartalommal kategóriában a Pilos Skyr joghurt a legnépszerűbb
termékek a vásárlók körében.
A többek között FMCG szakemberekből, gazdasági és marketing szakértőkből, valamint újságírókból
álló, 11 tagú szakmai zsűri előszűrését követően a fogyasztók az attraktivitás, az innováció és az
elégedettség mentén értékelték a márkákat.
Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője a díjak elnyerése kapcsán
kiemelte: „A Lidl Magyarország számára kiemelten fontos, hogy folyamatos innovációink révén

biztosítani szeretnénk azt, hogy minden fogyasztó számára a megfelel ő terméket kínáljuk, ezért
termékcsaládjainkat folyamatosan bővítjük, valamint a vevői tendenciák alakulásának megfelelően
fejlesztjük. Az Év Terméke Díj elnyerése azt mutatja, hogy mind a szakemberek, mind a vásárlók
elismerik a Lidl Magyarország ez irányú törekvéseit.”
-----------------------------Lidl Magyarországról
Az 1930-as években, Németországban alapított Lidl hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő élelmiszerlánca. A Lidl
Magyarországon 2004-ben nyitotta meg első logisztikai központját és 12 üzletét, ma pedig már 178 áruházzal van jelen
hazánkban, és több mint 5000 munkavállalót foglalkoztat. A vállalat 2004-es magyarországi piacra lépése óta töretlenül

Lidl Magyarország · Vállalati kommunikáció
Tőzsér Judit · H-1037 Budapest – Rádl árok 6. · +36-20-776-0017
sajto@lidl.hu

1|2

SAJTÓKÖZLEMÉNY
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.
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: 0036-20-776-0017
E-Mail: sajto@lidl.hu
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