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„Díjazták a minőséget.”

Kedves Partnereink!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy az MSD Animal Health márka az állatgyógyászat
kategóriában Business Superbrands Díjat nyert hazánkban!
Idén ötödik alkalommal ült össze Magyarországon a 14 tagú, független szakemberekből álló zsűri,
akik a Dun&Bradstreet adatbázis, valamint szakmai kamarák és szövetségek segítségével
döntöttek arról, hogy mely márkák viselhetik az üzleti márkáknak ítélt Business Superbrands
védjegyet.
A mintegy 3 000 márkát/céget tartalmazó listába egyaránt beletartoznak a legnagyobb hazai
cégek csakúgy, mint – az egyes szektorok iparkamarái, egyesületei, szakmai szervezetei által
javasolt – kisebb vállalkozások, melyek az üzleti élet kiválóságainak számítanak. A jelölés
kizárólag szakmai szempontok alapján történik, sem pályázni, sem jelentkezni nem lehet az
elismerésre.
A Szakmai Zsűri cégünket, az MSD Animal Health-et találta érdemesnek arra, hogy a
Business Superbrands Díjat 2012-ben elnyerje.
Az elismerés megmutatja, mely márkák szolgálhatnak példaként azon hazai piaci szereplők
számára, amelyek fejlődni és tanulni szeretnének a jövőben a márkaépítés tekintetében. Hisszük,
hogy a minősítés, amelyet márkánk elnyert, nemcsak biztonságot, de garanciát is nyújt
ügyfeleinknek, partnereinknek mindennapi választásukhoz. A díj olyan pozitív visszajelzés
brandünkről, amely szakmai alapon emeli ki a legjobbakat.
Dr. Serényi János a 82 országban működő Szuperbrands Szervezet magyarországi
vezetője, így indokolta a Szakmai Zsűri döntését:
„Hosszú évek óta az „MSDay” a magyarországi állatorvosi szakma meghatározó rendezvénye. A
3 nagy állatgyógyászati szakterület (baromfi, haszonállat, társállat) aktuális kérdéseivel foglalkozó
rendezvény visszatérően naprakész, gyakorlati újdonságokkal lepi meg a közönséget.
Példamutatóan sikeres utat járt be ez a márka, amely ma már ténylegesen fogalom a hazai
állattenyésztő gazdaságokban, vagy éppen a kisállatokkal foglalkozó vállalkozások számára.
Az alapokat a nyolcvanas években lefektető Intervet Hungária Kft. gyorsan vált a magyarországi
állatgyógyászati piac meghatározó szereplőjévé. Érthető, hogy a cég kiváló munkája külföldön is
egyre több elismerést kapott. 2010-ben az Intervet Hungária Kft. a rendkívül rangos, amerikai
székhelyű Merck/MSD világvállalat részévé vált.
Nem közhely, de általános igazság az, hogy az egészséges állatok sokféle módon, sokat
tehetnek az emberek egészsége érdekében. Az MSD Animal Health hosszú ideje magas
színvonalon dolgozik azért, hogy e gondolat minél több területen érvényesülhessen. Mindezek
alapján a vállalat méltán részesült a rangos Business Superbrands díjban.”
Business Superbrands Program
A Magyarországon nyolc éve működő Superbrands program mellett 2008-ban először indult el
hazánkban is a nemzetközi piacon már évek óta jelentőséggel bíró Business Superbrands
program. A Business Superbrands az üzleti szektor (B2B) márkáinak legkiválóbbjait mutatja be,
azaz olyan magyarországi cégeket, illetve márkákat, amelyek nem elsősorban lakossági
fogyasztókat, hanem vállalkozásokat, szervezeteket szolgálnak ki.
A Superbrands-ről bővebben itt olvashatnak: www.superbrands.hu
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