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Tisztelt Érdeklődő!
Az elmúlt évtizedekben világszerte megerősödött az olcsó, de gyenge minőségű,
tömegesen előállított termékek jelenléte a boltok, áruházláncok polcain. Ezek a
termékek azonban sok esetben háttérbe szorítják a környezet-, és egészség-tudatos
fogyasztók érdekeit. Célunk, hogy a magas használati és beltartalmi értékekkel
rendelkező termékek előállításának ösztönzésével és minél szélesebb körben történő
elterjesztésével elősegítsük, hogy a környezet és egészségtudatos fogyasztók,
minél szélesebb körben tudjanak hozzájutni ezekhez a nagy hozzáadott értékű,
prémium termékekhez.
A fentiek megvalósítására indítottuk el a Fogyasztóbarát Védjegy és az Áldomás
közösségi márka projektet.
Mivel fontos, hogy segítsük a fogyasztókat a környezet és egészség-tudatos
termékek gyors felismerésében, egy rendkívül könnyen azonosítható,
„Fogyasztóbarát Védjegy” megjelölést vezettünk be.

Az új védjegy sajátossága, hogy egyedülálló módon a tanúsítási követelmények
teljesítését a teljes termelési láncban vizsgálja. A tanúsítás során alapfeltétel, hogy a
termék tulajdonságai minél jobban közelítsenek a természetes, hagyományos,
környezetkímélő, a fenntarthatóságot biztosító, a vegyi-anyagokat minél inkább
nélkülöző állapotokhoz. Ugyancsak feltétel a teljes termelési láncra kiterjedő
átláthatóság, nyomonkövethetőség biztosítása, fenntartása. Fontos szempont
továbbá, hogy a kedvező tulajdonságokat hitelt érdemlő bizonyítékokkal is
alátámasszák.
A védjegy bevezetésével elsősorban a megtépázott fogyasztói bizalmat kívánjuk
helyreállítani és a valóban értékes prémium termékek piaci pozícióit erősíteni.
A szigorú előírások fenntartásáról rendszeres utóellenőrzéssel is meggyőződünk.
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A tanúsító védjeggyel ellátott termékek egységes arculattal történő megjelenése
érdekében dolgoztuk ki az „ÁLDOMÁS” márkanévvel ellátott közösségi márka
alapjait. Az egységes arculattal biztosítható ezeknek az igényes, nagy hozzáadott
értékű termékeknek a megfelelően figyelem-felkeltő, exkluzív megjelenése. A
közös megjelenési arculathoz pedig társul egy közösségi marketing program is.

Az „ÁLDOMÁS” közösségi márkán és almárkáin minden esetben megjelenik a
Fogyasztóbarát Védjegy jelezve, hogy az ilyen termék nem csak külső
megjelenésében, de beltartalmi értékeiben, tulajdonságaiban is „fogyasztóbarát”,
azaz megfelel a tudatos fogyasztókat támogató prémium termékeknek.
Ezeknek a nagy hozzáadott értéket képviselő termékeknek az export értékesítője a
Magyar Nemzeti Kereskedőház, amely folyamatosan részt vesz a program
megvalósításában. Így ezek az egységes megjelenésű termékek egyben egy magyar
nemzeti márka képviselői is.
Az egységes belföldi értékesítés szervezéséhez pedig az Áldomás Kft. ad a márka
megjelölést elnyert termelők számára hatékony támogatást.

Bővebb információkért kérjük tekintse meg honlapunkat, vagy vegye fel
velünk a kapcsolatot!

