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Minőség mindenekfelett!
A Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ)
védjegyek célja, hogy megkülönböztesse a kiváló minőségű élelmiszereket
a kereskedelmi kínálat egyéb termékeitől. A védjegy a vásárlóknak valódi
garanciát nyújt arra, hogy nemcsak
biztonságos, de egyben kiemelkedő
minőségű terméket is vásárolnak.
A Nébih megtalálja a legjobbakat
A KMÉ védjegyrendszernek két kategóriája
van, az Alap és az Arany Fokozat. Az Alap
Fokozatú védjegy pályázat útján igényelhető, a sikeres pályázatot és helyszíni auditot
követően viselhetik a termékek. A lehetőség
időről időre újabb termékcsoporttal bővül.
2020 eleje óta a tejtermékek előállítói pályázhatnak a KMÉ Alap Fokozatú védjegyekre. Az Arany Fokozatú védjegy használati
jogát pedig csak az a termék nyerheti el,
amelyik a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (Nébih) által koordinált Termékmustrán is a legjobbak között szerepelt.
Legyen kiváló! Pályázzon a KMÉ
Alap Fokozatára!
Kiváló minőségű fogyasztói tejet, tejfölt, vajat, kefirt, joghurtot, tehéntúrót állít elő? Pályázzon a KMÉ-re, hogy az Ön termékére is
felkerülhessen védjegy. Nem kizárólag gyár-

tók, hanem forgalmazók is jelentkezhetnek
a saját márkás termékeikkel.
Nincs más dolga, mint felkeresni a kme.hu
weboldalt, letölteni és kitölteni a szükséges
pályázati lapot. Ha elakadna, a Védjegyiroda munkatársai segítenek e-mailen, telefonon, vagy akár személyesen is.

KMÉ Védjegyiroda elérhetőségei
Telefon: +36-30/306-4238
E-mail: info@kme.hu; vedjegy@elbc.hu
Előzetes időpontkérés után személyes egyeztetésre is van lehetőség.
Újra itt a Termékmustra!
A Nébih második alkalommal rendezi meg
a KMÉ-hez kapcsolódó Termékmustrát. Ezúttal a túrókat veszik górcső alá. A Termékmustra komplex vizsgálatsorozatán a hivatal munkatársai laboratóriumi méréseket végeznek,
tesztelik a csomagolást, majd meg is kóstolják és értékelik a termékeket. A túrók versenyének végeredménye június elejére várható.

Már kapható az első védjegyes termék
A KMÉ tanúsító védjegyrendszer 2019-ben indult útjára, és az
Arany Fokozatú védjegy megszerzéséért elsőként a tejfölök versenyezhettek. Az első Termékmustrát a tejfölök között hirdette
meg a Nébih, amely során összesen 99 tejfölt – zsírtartalom szerint külön kategóriákban – hasonlítottak össze. A legjobbaknak
felajánlották a pályázati lehetőséget a KMÉ védjegyre. Végül 7 előállító 9 termékkel pályázott. A Nádudvari 25%-os zsírtartalmú (270 g)
tejfölön már látható is a csodaszarvast ábrázoló, bordó alapon arany
színekben játszó KMÉ Arany Fokozatú védjegye.

