DANONE Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft.
DANONE Csoport
A vállalatcsoport a világ egyik vezető előre csomagolt élelmiszer- és italgyártója. A Danone –
amelyet a világban Dannon néven is forgalmaznak – világszinten is vezető márka a
joghurtpiacon. A Danone csoport mind az öt kontinensen, több mint 120 országban van jelen,
190 gyáregységet üzemeltet és közel 102.000 dolgozót foglalkoztat világszerte. A Csoport
négy szegmensben van jelen világszinten: friss tejtermékek (világelső), palackozott
ásványvizek (második az üveges vizek piacán), bébiétel (világ második) és a klinikai
táplálkozás piacán.
2013-ban a Danone csoport 21,29 milliárd Eurós eladást generált, amelynek több mint a fele a
feltörekvő piacokon valósult meg.
A NYSE Euronext Paris tőzsdén jegyzett Danone csoport a világ vezető társadalmi
felelősségvállalási indexeinek – úgymint a Dow Jones Sustainability Index, a Vigeo, az
Ethibel Sustainability Index és az ATNI Index – egyik jelentős szereplője.
Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft.
A Danone több mint 20 éve van jelen Magyarországon. 1991-ben egy 15 fős csapattal indult
el a Danette krémpuding gyártása, akkor még bérgyártásban, a kelet-pesti tejüzemben.
A Danone Csoport 1994-ben vásárolta meg 100%-ban a Budapesti Tejipari Vállalatot és
1996-ban jött létre a mai nevén is ismert Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft.
Az azóta eltelt időszakban a vállalat folyamatosan jelentős beruházásokat valósított meg és
jelentős összegeket fordít hazai gyáregységének modernizálására, megteremtve ezzel a
legkorszerűbb és legbiztonságosabb körülményeket a minőségi, Magyarországon gyártott
friss tejtermékek előállításához. Mára a vállalat mintegy száz különböző ízesítésű, típusú és
méretű élőflórás friss tejterméket és tejdesszertet állít elő és forgalmaz a hazai és export
piacokra is.
Danone HCS üzleti egység
2013 júniusától egy jelentős változás következett be a szervezetben: új üzleti modell alapján
egy több országot magába foglaló (Magyarország, Csehország, Szlovákia és Horvátország) új
közös üzleti szervezet jött létre, budapesti központtal. Ez az új, hatékonyabb szervezeti
felépítés is hozzájárul ahhoz, hogy vállalatunk többet fordíthasson a kategóriái, termékei és
márkái fejlesztésére, valamint a versenyképességünk erősítésére.
Küldetés
Vállalatunk küldetése, hogy friss és egészséges tejtermékei révén a lehető legtöbb magyar
embernek biztosítsa az egészséges életvitelt. Hiszünk abban, hogy a joghurt a
kiegyensúlyozott étrend létfontosságú része és elsődleges számunkra, hogy e terméket minden
magyar ember számárára naponta elérhetővé tegyük.

A Danone Kft. – tradícióinak megfelelően – elkötelezett a magas színvonalú, egészséges,
tápláló és innovatív termékek gyártása mellett, a rendelkezésére álló szaktudást alkalmazva
innovatív, élőflórás friss tejtermékeket fejleszt és gyárt a budapesti gyártó üzemében.
Minőségbiztosítás
A kiváló és megbízható minőség állandó biztosítása alapvető követelmény a Danone
termékek előállításánál. A Danone csoport által kialakított és a világ összes Danone termelő
üzemében kötelezően alkalmazott szigorú minőségbiztosítási előírások garantálják, hogy a
Danone termékek a világon mindenütt kifogástalan minőségben kerüljenek a fogyasztókhoz.
Környezetvédelem
A Danone Kft. ISO 14001 szabvány szerinti környezetirányítási rendszerét 2004 áprilisában
tanúsíttatta az SGS Hungária Kft-vel, melyet azóta is évente – a sikeres auditok
eredményeként – megerősített a tanúsító cég. A Danone Kft. 2009 decemberében – a Bureau
Veritas minőségirányítási rendszerek felülvizsgálatára szakosodott külső független cég által
végzett szigorú auditon – megszerezte az IFS, valamint az ISO 22000 tanúsítványt.
A Danone Kft. felelősséget érez környezetéért, valamint a környezetében élő közösségekért és
munkatársaiért. A Danone elkötelezett közvetlen környezetének támogatása irányában, hiszen
mint vállalat csak akkor képes fejlődni, ha egészséges az a közösség, amelynek ő maga is
tagja és részét képezi.
Társadalmi felelősségvállalás
A Danone Kft. magyarországi jelenlétének kezdetei óta támogat különböző alapítványokat és
társadalmi célú kezdeményezéseket. Immáron 15 éve a vállalat olyan segítő programokat
valósít meg, amelyek egy adott területre koncentrálva segítik hatékonyan a hátrányos helyzetű
vagy beteg gyermekek sorsának és életkörülményeinek javítását.
A „Tegyünk együtt a gyermekekért” (TEGY) társadalmi célú támogató program keretében az
elmúlt 15 évben több mint 305 millió forinttal, ezen belül az elmúlt 11 évben a Magyar
Gyermek-onkológiai Hálózatot 274 millió forinttal folyamatosan segítette, ezáltal támogatva a
magyar daganatos gyermekek klinikai táplálkozási programját és rehabilitációját.
2013-ban és idén a TEGY program keretében a Danone Kft. egy új területen célozza erősíteni
társadalmi tevékenységét. Tavaly Budapesten a X. és XIV. kerületben, Debrecenben, Pécsett,
Szegeden és Szombathelyen indította el a Danone Kft. az oktatási programját – az egészséges
életmódot és táplálkozást támogató küldetésével összhangban –, melyben több mint 5.600
általános iskolás és 200 pedagógus vett aktívan részt összesen 38 általános iskolában.
Az idei év első félévében a Danone Kft. további budapesti kerületekre és városokra kívánja
kiterjeszteni a TEGY programot, melyek között kiemelten szerepel a budapesti II. és X.
kerület, valamint Győr és Kecskemét városa is.
Az oktatási programmal a Danone Kft. a 7–14 éves gyermekek számára kíván útmutatást
adni, hogy interaktív, játékos formában ismerjék meg és sajátítsák el az egészséges életmód –
a kiegyensúlyozott, változatos táplálkozás és a rendszeres testmozgás – alapelveit, s
egészségtudatos fiatalokká-felnőttekké váljanak.

