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Elismerés a legkiválóbb márkáknak 
Superbrands díjat kapott az Árukereső.hu

Kilencedik alkalommal ítélte oda a Superbrands Magyarország  21 tagú, független Szakértői 
Bizottsága a Superbrands díjakat, amely idén márkánkat,  az Árukereső.hu-t érdemesnek 
találta a Superbrands 2013 védjegy viselésére. A bizottság az ágazat elismert 
szakembereiből áll, akik döntésükkel tanúsítják márkánk eddigi sikerességét és hitelességét. A 
jelölés kizárólag szakmai szempontok alapján történik, arra sem pályázni, sem jelentkezni nem 
lehet.

A Superbrands minden korábbinál nagyobb hangsúlyt fektet a fogyasztók elérésére, így a 
bizottság értékelése 2013-ban kiegészült a GfK Piackutató Intézet által a fogyasztók 
körében végzett online márkaismertség és kedveltség kutatással. 

Az elismerés irányt szab a fejlődésre törekvő piaci szereplők számára, és a hazai márkáknak példát 
mutat a sikeres márkaépítéshez.

Hisszük, hogy a minősítés, amelyet márkánk elnyert, nemcsak biztonságot, de garanciát is nyújt 
vásárlóink, ügyfeleink mindennapi választásához.

A díj olyan pozitív visszajelzés brandünkről, amely szakmai alapon emeli ki a legjobbakat.

Nemzetközi Superbrands Program
Közel húsz évvel ezelőtt marketinggel és kommunikációval foglalkozó szaktekintélyek indították 
útjára a programot Nagy-Britanniában. A cél kettős volt: a kiemelkedő márkák re�ektorfénybe 
állítása, valamint követendő példák felmutatása. A program az indulás óta (1995) a világ minden 
részén ismertté vált, ma már 5 földrész közel 90 országában jelent különleges minősítést a 
Superbrands cím.

Valamennyi országban kiemelt szerep és felelősség hárul a zsűrire, ezért kizárólag magasan 
elismert notabilitások kerülhetnek be a bizottságba. A független grémium tagjai a feladatot 
társadalmi alapon végzik.

Az Árukereső.hu-ról:
Az Árukereső.hu Magyarország piacvezető árösszehasonlító oldala, egyben online vásárlási 
kalauza, amely 2004 óta több millió vásárlásban segítette már a felhasználókat és a boltokat. 
Látogatói jelenleg több mint 1000 webáruház 2,9 millió terméke közül válogathatnak az oldalon. 
Az Árukereső.hu küldetése, hogy összegyűjtsön és könnyen összehasonlíthatóvá tegyen 
termékeket és árakat, melyek közül a jövőbeni vásárló a számára fontos szempontok alapján 
egyszerűen és gyorsan választhatja ki a neki legkedvezőbb ajánlatot. Céljuk, hogy szolgáltatásaik 
folyamatos fejlesztésével és kiegészítő szolgáltatásaik révén fokozzák a vásárlási élményt és 
megkönnyítsék a döntéshozatalt, ezzel népszerűsítve a gazdaságos és környezetbarát internetes 
vásárlást.


