
 

1 | 2 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Lidl Magyarország · Vállalati kommunikáció 

Tőzsér Judit · H-1037 Budapest – Rádl árok 6. · +36-20-776-0017 

sajto@lidl.hu 

 

A LIDL ISMÉT AZ ÉV DISZKONT ÜZLETLÁNCA 

 

Budapest, 2022.09.26. – Ismét a Lidl Magyarország nyerte el „Az Év Diszkont Üzletlánca 

2022” címet a „StarStore – Év Kereskedője 2022” versenyen. A Trade Magazin által immár 

8. alkalommal meghirdetett megmérettetésen a zsűri számos szempontot és az elért 

eredményeket figyelembe véve hozta meg döntését és ítélte oda a rangos elismerést a Lidl-

nek. 

A Trade Magazin ebben az évben is 16 kategóriában hirdette meg a „StarStore – Év Kereskedője 

2022” versenyét, melyen nem csak az egyes értékesítési pontok, de a kereskedelmi láncok is 

megmérethették magukat. A szakmai zsűri az összhatás, a koncepció és megvalósítás 

összhangja, illetve az eredetiség és kreativitás szerint döntött az ország legjobb boltjairól. A 

kereskedelmi láncok esetében pedig olyan sikertényezőkre és elért eredményekre volt érdemes 

felhívni a zsűri figyelmét, amely alapján az adott vállalat kiemelkedik a piac többi szereplője 

közül. A Lidl Magyarország pályázati anyagában bemutatta működését, eddig elért kiemelkedő 

eredményeit és jövőbeli céljait; széles, minőségi termékkínálatát; a hazai beszállítókat támogató 

programját; munkáltatói márkáját; fenntarthatósági törekvéseit, valamint beruházásait. 

A pályázatokat 10 tagú szakmai zsűri bírálta el, és döntött az eredményekről, a díjátadóra pedig 

a Business Days konferencia gálaestjén, ünnepélyes keretek között került sor. 

„Büszkék vagyunk arra, hogy a szakmai zsűri döntésének értelmében a tavalyi év után idén is a 

Lidl Magyarország nyerte el az „Év Diszkont Üzletlánca 2022” címet a „Starstore – Az Év 

Kereskedője 2022” versenyen. Sikereink záloga munkatársaink elkötelezett munkája, és a hazai 

beszállítói partnereinkkel kialakított hatékony együttműködésünk. Mindez lehetővé teszi azt, hogy 

vásárlóink minden igényét magas színvonalon kiszolgáljuk, akiknek külön köszönettel tartozunk 

lojalitásukért, azért, hogy újra ás újra a Lidl-t választják” – emelte ki Tőzsér Judit a Lidl 

Magyarország vállalati kommunikációs vezetője. 

------------------------------ 

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 192 áruházzal van jelen hazánkban, 
és több mint 8500 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.  
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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. A Lidl Magyarország 2022-ben elnyerte a 
Top Employer Hungary minősítést. 
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