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ÚJABB SZAKMAI KITÜNTETÉST KAPOTT A LAFARGE 

 

 
 
A 21 tagból álló független bizottság döntése alapján idén a LafargeHolcim Csoport 
magyarországi tagja, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. is átvehette a kiemelkedő 
szakmai elismerést. 
 
A döntést az üzleti és marketing szféra szakértőiből álló zsűri hozta meg, akik a kiválasztás során több 
szempontot vettek górcső alá. Figyelembe vették az adott vállalat különböző gazdasági mutatóit, a 
vállalat tradícióját, piaci szereplését, a márka reputációját, a vállalat goodwilljét, etikai megítélését, 
közismertségét, tudatos újításait, márkastratégiáját és márkaépítési gyakorlatát. 
 
E magas követelményrendszernek felelt meg a LAFARGE Cement Magyarország Kft. is, így a számos 
korábbi elismerés és díj mellett, most újabb fontos szakmai visszajelzéssel gazdagodott.  A Business 
Superbrands díj egy kiemelkedően pozitív és motiváló elismerés, amely pályázat nélkül, kizárólag 
szakmai szempontú kiválasztás alapján nyerhető el. 
 
Zadravecz Zsófia, a vállalat Értékesítési és marketing igazgatója a legrangosabb márkák vezető 
menedzserei között vehette át a védjegy viselőinek járó díjat.  
 
„A LAFARGE Cement Magyarország Kft-nél célunk, hogy minden velünk kapcsolatban álló érintett 
számára értéket teremtsünk. Fontos számunkra, hogy mindezt úgy tegyük, hogy munkavállalóinknak, 
ügyfeleinknek, a helyi közösségeknek és lakosságnak a kollektív életminőségében javulást idézzünk elő. 
Tevékenységünkben kiemelt helyet kap továbbá az innováció, a fenntarthatóság és a környezetvédelem. 
Projektjeinkben hangsúlyosan jelenik meg az önkéntességre, valamint az egészséges életmódra való 
ösztönzés, a közösségi értékek ápolása.” – tette hozzá a díj kapcsán Zadravecz Zsófia. 
 
A Business Superbrands kitüntetés vállalati szinten növeli a cég jó hírét, ennél fogva a LAFARGE 
Cement Magyarország Kft. összes munkavállalóját megilleti e méltó elismerés. 
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ÚJABB SZAKMAI ELISMERÉST KAPOTT A LAFARGE  

  

MEGJEGYZÉS A SZERKESZTŐKNEK 

LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT. 

Európa egyik legmodernebb cementgyára az elérhető legmodernebb technikával Királyegyházán található. Az 
építőipar számára egyedi megoldásokat kínáló LAFARGE Cement Magyarország Kft. 150 főt foglalkoztat, 2018-as 
nettó értékesítési árbevétele 19 milliárd forint volt. Célja partnerei és végfelhasználói igényeinek teljes körű 
kiszolgálása innovatív, kitűnő minőségű cementtermékekkel – mind ömlesztett, mind zsákos formában. 
Gyártókapacitása közel 1 000 000 t cement évente, amelyet a LafargeHolcim cégcsoport globális céljaival 
összhangban álló körkörös gazdaság helyi megvalósításával igyekszik teljesíteni. A hatékony és fenntartható ipari 
folyamatok kialakítása során a vállalat kiemelt figyelmet fordít a munka- és környezetvédelemre és a helyi 
közösségekkel való együttműködésre. Példamutató szemléletéért CSR Hungary díjat, a FIABCI Nemzetközi 
Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatán pedig ipari létesítmények kategóriában első díjat kapott. 2019-ben a 
Business Superbrands díj mellett Energiahatékony Vállalat Díjat nyert a fajlagos CO2 kibocsátásának csökkentése 
miatt, amelyet az alternatív tüzelőanyagok egyre nagyobb arányú használatával ért el. 
További információ elérhető a www.lafarge.hu oldalon. 
 
 

LAFARGEHOLCIM CSOPORT 

A LafargeHolcim világvezető az építőanyag-gyártásban és azon építőipari megoldások biztosításában, amelyek 
világszinten kiszolgálják a kőművesek, az építtetők, az építészek és a mérnökök igényeit. A Csoport cementet, 
adalékanyagokat és transzportbetont gyárt, melyeknek felhasználási köre a megfizethető lakhatást szolgáló 
projektektől a kisebb, helyi építkezéseken át egészen a technikai és az építészeti szempontból kihívást jelentő 
nagyobb infrastrukturális beruházásokig terjed. Az urbanizáció egyre nagyobb hatással van az emberekre és a 
bolygónkra, ezért a Csoport innovatív termékeket és építészeti megoldásokat biztosít egyértelműen elköteleződve 
a társadalmi és környezeti fenntarthatóság iránt. A minden egyes régióban vezető szereppel bíró LafargeHolcim 
hozzávetőlegesen 80 országban mintegy 80.000 munkavállalót foglalkoztat, és fejlődő, valamint fejlett piacokat 
kiegyensúlyozott arányban tartalmazó portfólióval rendelkezik. 
További információ a LafargeHolcim Csoportról: www.lafargeholcim.com  
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