
 

 
 

LOTTE Wedel sp. z o.o., ul. Zamoyskiego 28/30, 03-801 Warszawa, tel. +48 22 670 77 00, fax +48 22 670 77 01, www.wedel.pl 

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000340664. 
Kapitał Zakładowy 141 905 000,00 zł. Regon: 142078650, NIP: 5272613819. Prezes Zarządu: Hiroyuki Shigemitsu, Wiceprezes Zarządu: Ippei Sakaguchi 

Członkowie Zarządu: Witold Ziobrowski, Motoi Takada; Prokurenci: Andrzej Pałasz, Jacek Jaczyński. 
 

 

Warszawa, 23.05.2014r. 

 

Złoty Paragon po raz kolejny dla Wedla 
 

Marka Wedel triumfowała w tym roku podczas gali „Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich 2014”, 

wieńczącej konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszych polskich produktów. To już kolejna 

edycja plebiscytu, w którym biorą udział wedlowskie słodycze. Tym razem kupcy docenili przede 

wszystkim kultowe Ptasie Mleczko® Waniliowe oraz baton Pawełek o smaku toffi. 

 

Wedel stara się sprostać wymaganiom swoich konsumentów, przygotowując dla nich produkty kryjące w sobie 

intensywność czekolady, która otwiera na nowe doznania i pozwala na nowo odkrywać codzienne przyjemności. 

W tym roku po raz kolejny Polacy dali wyraz uznaniu dla słodyczy Wedla, oddając na nie swój głos w jednym 

z najbardziej prestiżowych konkursów branżowych o nazwie Złoty Paragon. Wygrana w plebiscycie jest dowodem 

na to, że marka Wedel od lat jest bliska sercom tysięcy Polaków, dostarczając im nieustannie produktów 

najwyższej jakości, które są doceniane również przez ekspertów z branży spożywczej. 

 

„To dla nas ogromny zaszczyt móc kolejny raz 

odbierać tak ważną nagrodę, jaką jest Złoty 

Paragon. Cieszy nas zaufanie, jakim obdarzyli nas 

kupcy oraz polscy konsumenci i czujemy się 

zobowiązani, aby dalej tworzyć produkty, takie 

jak te, które w tym roku podbiły serca 

czytelników magazynu HURT&DETAL tj. Ptasie 

Mleczko® Waniliowe oraz Pawełek o smaku 

toffi” – powiedziała Magdalena Kołodziejska, 

rzecznik prasowy LOTTE Wedel.  

 

 

 

 
Magdalena Kołodziejska, 

Rzecznik Prasowy LOTTE Wedel 
 podczas uroczystej gali wręczenia „Złotych Paragonów” 

w warszawskim Teatrze Kamienica 
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„Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich” jest przyznawana przez czytelników miesięcznika HURT & DETAL – 

ogólnopolskiego pisma branży FMCG. Czytelnicy magazynu głosują na produkty i 

usługi, które w sposób szczególny wpłynęły w poprzednim roku na rozwój handlu 

detalicznego w Polsce i wyróżniały się największą konkurencyjnością na rynku. 

Czwarta edycja konkursu spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród 

uczestników. Do rywalizacji o „Złote Paragony” stanęło ponad 370 produktów i usług  

w 52 kategoriach. 

 

Marka Wedel została doceniona w dwóch kategoriach, otrzymując wyróżnienia dla batona Pawełek Toffi 

w kategorii „Przekąski słodkie” oraz pierwsze miejsce i Złoty Paragon dla pianek Ptasie Mleczko® Waniliowe 

w kategorii „Produkty czekoladowe paczkowane”.  

 

*** 

E.Wedel to najsilniejsza czekoladowa marka w Polsce, która od ponad 160 lat dostarcza swoim konsumentom radość i przyjemność płynącą 

z intensywnego i głębokiego smaku najlepszej jakości czekolady. W portfolio marki znajdują się m.in. takie słodycze, jak Ptasie Mleczko®, 

Mieszanka Wedlowska, czekolady, ciastka, wafle i batony. Od września 2010 roku, Wedel jest częścią japońskiej Grupy LOTTE, która jest 

międzynarodowym koncernem, założonym w 1948 roku, początkowo specjalizującym się w sektorze gum do żucia. Obecnie Grupa działa w 

różnych dziedzinach biznesu, włączając w to sektor spożywczy, słodyczy, handlu, podróży i turystyki, chemiczny, rynek budowlany oraz 

finansowy.   
 
 
Dodatkowych informacji udzielają: 
 
Olga Wółkiewicz                                                                                                     
24/7 Communication   
e-mail: olga.wolkiewicz@247.com.pl   
tel.: 508 617 839 

 

 
Aleksandra Wiśniewska  
24/7 Communication 
e-mail: aleksandra.wisniewska@247.com.pl  
tel.: 508 617 813 
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