www.iprosperita.cz
22. 10. 2021

Český výrobek, který je již 15 let značkou důvěry, zveřejnil
výsledky ankety
ČESKÝ VÝROBEK, KTERÝ JE JIŽ 15 LET ZNAČKOU DŮVĚRY,
ZVEŘEJNIL VÝSLEDKY ANKETY
Kategorie: Kvalita
22. říjen 2021

Anketa Český výrobek roku 2021 zná
vítěze. Hlasovalo se ve 3
soutěžích: Potravinářské
výrobky, Nepotravinářské výrobky a Anketa
na Facebooku. V každé soutěži jsou
výrobky dále rozděleny podle jednotlivých
kategorií.
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.
Potravinářské výrobky hodnotila komise zástupců českých výrobců a zákazníků 24. 9. 2021
v Bzenci v parametrech chuť, vůně, vzhled.
Absolutním vítězem této kategorie jsou na základě uděleného shodného počtu bodů 2
výrobky:
Žabčíkova slanina od Řeznictví Žabčík a
Farmářská paštika od společnosti Váhala a spol. s.r.o.
Nepotravinářské výrobky hodnotili zástupci českých výrobců podle jednotlivých parametrů a
vzhledu.
Absolutním vítězem této kategorie je
Samoobslužný doručovací balíkový box od společnosti Alfa3
Hlasování na Facebooku se mohli zúčastnit uživatelé Facebooku, kteří v období od 8. 9. do
11. 10. 2021 dávali hlasy (To se mi líbí) nominovaným výrobkům.
Absolutním vítězem této kategorie, po velké bitvě fanoušků v posledních minutách před
ukončením hlasování, jsou:
Bertyčky Sýrové od společnosti Tyčinky s.r.o.
Výsledky ankety po jednotlivých kategoriích:
Potravinářské výrobky, Kategorie Maso a masné výrobky vzhledem k shodnému počtu
získaných hlasů udělujeme 2 zlaté medaile
bronzová medaile
Váhala a spol. s.r.o., Utopenci 680g
stříbrná medaile
Řeznictví Žabčík, Vepřová šunka nejvyšší jakosti
zlatá medaile
Řeznictví Žabčík, Žabčíkova slanina
zlatá medaile
Farmářská paštika od společnosti Váhala a spol. s.r.o.

Kategorie Pekárenské výrobky
bronzová medaile
Tyčinky s.r.o., Bertyčky sýrové
stříbrná medaile
Bakery ANNA s.r.o., Hanácký koláč
zlatá medaile
Bakery ANNA s.r.o., Chléb kváskový pšenično žitný
Kategorie Ostatní
bronzová medaile
Burg Ocet s.r.o., ocet lihový 1l
stříbrná medaile
Bzenecké rodinné vinařství s.r.o., Frankovka 2017, moravské
zemské víno, suché
zlatá medaile
Bzenecké rodinné vinařství s.r.o., Chardonnay Orange 2017,
moravské zemské víno, polosladké
Nepotravinářské výrobky
Kategorie nábytek
bronzová medaile
EMAGRA, LION - Luxusní pracovní křeslo
stříbrná medaile
E-regaly.cz, Dílenské stoly AXTOR
zlatá medaile
Alfa 3 s.r.o., Samoobslužný doručovací balíkový box
Kategorie elektronika a vytápěcí technika
bronzová medaile
IMA, Čtečka RSW 0.5
stříbrná medaile
ELEKTRO-FA.PAVELEK, Zvonkové tablo design FlatLine
zlatá medaile
DZD Dražice, Plochý elektrický ohřívač OKHE ONE/E v modelu
80, limitovaná edice silver a black
Kategorie textilní a papírenské výrobky
bronzová medaile
FoxGames, Desková hra "Jak dobře to u nás znáš?
stříbrná medaile
Baloušek, s.r.o., FAKT VELKÁ OMALOVÁNKA
zlatá medaile
FoxGames, Desková hra Cesta Životem
Kategorie drogistické, veterinární a PET výrobky
bronzová medaile
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., FEST-B NA STŘECHY S2141
stříbrná medaile
Tommi CZ s.r.o., Podestýlka ASAN PET SILVER
zlatá medaile
Filipa, s. r. o., Čmuchací kobereček
Kategorie Ostatní
bronzová medaile
MONT GROUP s.r.o., Stylové osvěžovače vzduchu
stříbrná medaile
STAKO Červený Kostelec s.r.o, Tříramenný stahovák
zlatá medaile
Benecykl s.r.o., Kozlík
Hlasování na Facebooku
Kategorie Potravinářské výrobky
bronzová medaile
Tyčinky s.r.o., Tvarůžkové Bertyčky

stříbrná medaile
Řeznictví Žabčík, Dušené žebro na česneku
zlatá medaile
Tyčinky s.r.o., Sýrové Bertyčky
Kategorie Nepotravinářské výrobky
bronzová medaile
Mont Group s.r.o., Stylové osvěžovače vzduchu
Stříbrná medaile
YUUKI Company s.r.o., Menstruační kalíšek Jolly
zlatá medaile
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., FEST-B NA STŘECHY S2141
Oceněným výhercům gratulujeme a zákazníkům děkujeme za podporu českých výrobků.
za Český výrobek s.r.o.
Ing. Leo Kolečkář, jednatel společnosti
www.czvyrobek.cz
https://www.iprosperita.cz/kvalita/11032-cesky-vyrobek-je-jiz-15-let-znackou-duvery-zverejnilvysledky-ankety

