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Oficiální výsledky ankety Český
výrobek roku 2020
Vyhlášení vítězů plánované na 22. 10. 2020
bylo z důvodů vládních nařízení zrušeno,
ilustrativní obrázek je z loňska. Český výrobek
je již 14 let značkou důvěry.
Označení Český výrobek pomáhá výrobcům i
spotřebitelům.
Výrobci s tímto prestižním oceněním prodají
více, protože zákazníci mají jistotu, že si kupují
výrobek, kterému mohou důvěřovat.
Navíc jim značka pomáhá k lepší orientaci,
protože je srozumitelná, výrazná a nezaměnitelná.
Výsledky ankety:

Potravinářské výrobky
Kategorie Maso a masné výrobky
bronzová medaile: Řeznictví Žabčík, Krůtí šunka výběrová
stříbrná medaile: Řeznictví Žabčík, Marinovaný bůček
zlatá medaile: Váhala a spol. s.r.o., Váhala Selský bůček s cibulkou 280g
Kategorie Pekárenské výrobky
bronzová medaile: Tyčinky s.r.o., Bertyčky s restovanou cibulkou
stříbrná medaile: Tyčinky s.r.o., Brynzové Bertyčky
zlatá medaile: Bakery ANNA s.r.o., Hanácký koláč
Kategorie Ostatní
bronzová medaile: Burg Ocet s.r.o., ocet lihový 1l
stříbrná medaile: Bzenecké rodinné vinařství s.r.o., ANDRÉ ROSÉ 2017, Pozdní sběr
zlatá medaile: Burg Ocet s.r.o., Ocet jablečný 1l

Nepotravinářské výrobky
Kategorie nábytek a výrobky ze dřeva
bronzová medaile: Alfa 3 s.r.o., Vozík pro nabíjení notebooků / tabletů
stříbrná medaile: E-regaly.cz, Dílenské stoly AXTOR
zlatá medaile: E-regaly.cz, Pojízdné regály VARIMOVE
Kategorie elektronika a vytápěcí technika

bronzová medaile: DZD Dražice, Maloobjemový ohřívač vody TO 10.1
stříbrná medaile: ELEKTRO-FA.PAVELEK, Zvonkové tablo s elektronickým papírem
zlatá medaile: IMA, Čtečka RSW 0.5
Kategorie textil
bronzová medaile: Spoltex s.r.o., Dámská košilka 434 ALINA
stříbrná medaile: Bamboolik, Tréninkové kalhotky
zlatá medaile: SEN WORLD, s. r. o., Obličejová maska YourMASK
Kategorie drogistické a veterinární výrobky
bronzová medaile: BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., HOSTAGRUND PRIM 3v1 S 2177
stříbrná medaile: NanoComplex, TraumaPet® ophtal Ag – OČNÍ KAPKY
zlatá medaile: Haaro Naturo, Bylinný práškový šampon pro objem a lesk
Kategorie Ostatní
bronzová medaile: Filipa, s.r.o., Aportovací hračka
stříbrná medaile: Filipa, s.r.o., Bezpečnostní reflexní obojky
zlatá medaile: Benecykl s.r.o., Kozlík

Hlasování na Facebooku
Kategorie Potravinářské výrobky
bronzová medaile: Tyčinky s.r.o., Bertyčky s restovanou cibulkou
stříbrná medaile: Řeznictví Žabčík, Poctivá vepřovka
zlatá medaile: Tyčinky s.r.o., Brynzové Bertyčky
Kategorie Nepotravinářské výrobky
vzhledem k shodnému počtu získaných hlasů udělujeme 2 zlaté medaile
bronzová medaile: Spoltex s.r.o., Dámská košilka 427 RÁCHEL
Stříbrná medaile: Mont Group s.r.o., Stylové osvěžovače vzduchu
zlatá medaile: DZD Dražice, Maloobjemový ohřívač vody TO 10.1
zlatá medaile: BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., HOSTAGRUND PRIM 3v1 S 2177
Oceněným výhercům gratulujeme a zákazníkům děkujeme za podporu českých výrobků.
Zdroj: Český výrobek s.r.o.
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