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Sajtóközlemény
A SPAR termékinnovációs versenyt hirdet hazai gyártású élelmiszereknek
Június 27-én indul a Hungaricool SPAR innovációs verseny az Agrármarketing Centrum
szakmai támogatásával. A SPAR a hazai kereskedelemben egyedülálló kezdeményezésének
két hónapja során újszerű, ötletgazdag, a fenntarthatóságot is szem előtt tartó, a
magyarországi piacon már fellelhető, de kiskereskedelmi hálózatban még nem kapható
élelmiszertermékeket keres. A pályázat útján kiválasztott nyertes áruk jövőre az INTERSPAR
áruházak polcaira kerülnek.
„A SPAR Magyarország alapítása óta aktívan segíti a magyar termékek piacra jutását. A vállalat
mindig fontosnak tartotta, hogy a termékkínálata kialakításában kiemelt szerephez jussanak a
magyar termelők, gyártók és feldolgozók. A magyar áruk preferálását bizonyítja, hogy a vállalat
hazai beszállítóinak aránya igen magas, 95%-ban hazánkban működő vállalkozások árucikkeit
forgalmazzuk, egyes termékcsoportok esetében pedig kizárólag Magyarországon előállított
termékek kerülnek a polcokra. A minőségi magyar élelmiszerek egyre nagyobb teret nyernek
az áruházainkban, ezáltal járulunk hozzá a hazai agrárium és feldolgozóipar fejlődéséhez. Az
idén meghirdetett Hungaricool SPAR innovációs verseny az Agrármarketing Centrum szakmai
támogatásával is ezt a célt szolgálja, amelynek köszönhetően jövőre több új és eredeti magyar
élelmiszertermékkel találkozhatnak hipermarketeink vásárlói” – mondta Maczelka Márk, a
SPAR kommunikációs vezetője.
A 2019. június 27-től augusztus 24-ig tartó pályázatra innovatív, újszerű – összetevőiben,
előállításában, csomagolásában egyedi, vagy egészségbarát megoldásokat alkalmazó –,
ötletgazdag, a fenntarthatóságot lehetőség szerint szem előtt tartó, a magyarországi piacon
már fellelhető, de kiskereskedelmi hálózatban még nem kapható élelmiszertermékekkel lehet
jelentkezni. A kiíráson a vonatkozó magyar jogszabályok szerint működő, bejegyzett
vállalkozások indulhatnak, amelyek legalább egy lezárt üzleti évvel és legalább 10-300 millió
forint éves árbevétellel rendelkeznek.
A termékek versenyében a csomagolás kapcsán azt is figyelembe veszik, hogy az mennyire
környezettudatos, illetve mennyire követi a fogyasztói trendeket, alkalmazkodik a különböző
igényekhez.

A beérkezett ajánlatokat egy szakmai zsűri vizsgálja meg először, amely kiválasztja a
legjobbnak ítélt maximum 20 terméket vagy termékcsaládot. Az érdemesnek talált élelmiszerinnovációk a 2019-es Országos Mezőgazdasági Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK)
rendezvényén fognak versenyezni egymással szeptember 26-29-e között. Az itt legjobbnak
bizonyuló maximum tíz termék – vagy termékcsalád –, egy az áruházlánci beszállítói
tevékenységre felkészítő féléves mentorprogramot követően 2020. április 23-tól az
INTERSPAR áruházak polcaira kerül. Az innovációs verseny nyertesei a SPAR Magyarország 34
hipermarketjének polcaira bekerülve remek lehetőséget kapnak, hogy áruikat szerte az
országban a hazai vásárlóközönséggel minél jobban megismertessék. Ezen kívül, a tíz
legjobbnak ítélt terméket vagy termékcsaládot előállító vállalkozás egy-egy alkalommal
ingyenesen jelenhet meg valamely, az Agrármarketing Centrum 2021-es kiállítási naptárában
szereplő európai kiállításon, amelyen a megjelenési költségeket a Társaság vállalja át.
A SPAR azokat az újonnan induló vagy új termékfejlesztésekkel piacra készülő vállalkozásokat
karolja fel az egyedülálló kezdeményezés során, amelyek a pályázati kiírás szerinti innovatív
termékek gyártását tűzték ki célul. Az Agrármarketing Centrum a kezdeményezéssel a hazai
élelmiszeripari kis- és középvállalkozói szektor innovációs tevékenységét szeretné ösztönözni,
az exportképes élelmiszeráruk körét igyekszik bővíteni, illetve mindezek által a teljes magyar
élelmiszeripari kivitelt kívánja támogatni. A SPAR pedig olyan kisebb magyar cégek
érvényesülését szeretné elősegíteni az együttműködési lehetőség – a rendszeres beszállítói
partnerség – felajánlásával, amelyek minőségi és versenyképes termékek előállítására
képesek.
A verseny hivatalos weboldala: http://www.hungaricool.hu/
A közleményhez csatolt képeket gyors regisztráció után nagyobb felbontásban is elérheti a
SPAR Médiatárban, a http://mediatar.spar.hu/ oldalon. A felületen lehetősége nyílik a SPAR
további publikus képeit is letölteni. A képek felhasználásakor kérjük, hogy a spar.hu
fotókreditet használja.
További felvilágosítás:
Maczelka Márk, kommunikációs vezető
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. ∙ 2060, Bicske, SPAR út
Mobil: +36 20 823 7891 ∙ E-mail: maczelka.mark@spar.hu

