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MÁRKATÖRTÉNET
A mai cégcsoport alappilléreit 1994-ben rakta le 
Gaál László és Sziklás Johanna. Korábbi sikere-
ikre alapozva – melyeket külföldi, étrend-kiegé-
szítőket forgalmazó cégeknél értek el – egy hazai 
gyártású termék megalkotását tűzték ki célul. 
Többéves kutatómunka eredményeképpen 2004-
re sikerült kifejleszteni a Flavon termékcsalád 
első tagját, a Flavon Maxot, melyet ez idáig több 
mint tíz termék követett. A termékfejlesztésért a 
tulajdonosok, valamint Szabó Tamás gyárigaz-
gató és prof. dr. habil Dinya Zoltán tudományos 
munkatárs, az MTA doktora felel, aki több mint 
50 éve kutatja a flavonoidokat, melyek a Flavon 
termékek egyik legfontosabb hatóanyagai. 

A TERMÉK
A márka 17 éve rendületlen sikerrel van jelen 
a piacon, családok ezreinek asztalára rendsze-
resen eljuttatva az egészséghez elengedhetetlen 
napi gyümölcs- és zöldségmennyiséget. Már az 
első termék is robbanásszerű sikert ért el az 
étrend-kiegészítők piacán és a többi termék-
kel együtt a mai napig kuriózumnak számít 
különleges gélállaga és természetes összetevői 
miatt. Közel 50-féle gyümölcs és zöldség, érté-
kes növényi olajok, fűszerek, tápláló anyagok, 
egymás hatását erősítve, tudatosan összeválo-
gatva, a Flavon termékeibe zárva kerülnek a 
fogyasztók asztalára.

INNOVÁCIÓ
A tavalyi év nagyon sok embert nehéz anyagi 
helyzetbe kényszerített, ezért a Flavon étrend-ki-
egészítői sorát egy olyan új termékkel bővítette, 
mely a megszokottnál jóval szélesebb kör szá-
mára volt elérhető. A Ruby by Flavon megalko-
tásánál kiemelt figyelmet fordított ugyanakkor 
arra is, hogy a fogyasztók a márkára jellemző 
prémium minőséget kapják. 

MÁRKAÉRTÉK
A Flavon sikerének titka a megbízhatóság, a sta-
bilitás, a folyamatos magas minőség, valamint 
az a bizalom, mely ezek eredményeképp ala-
kult ki a fogyasztókban. A márka büszke arra, 
hogy az étrend-kiegészítésnek, a napi zöldség- 
és gyümölcsfogyasztásnak egy új, egyszerűen 
használható, 21. századi módját teremtette meg. 

KOMMUNIKÁCIÓ 
Hálózatos értékesítéssel foglalkozó cégként a 
Flavon számára a legfontosabb kommunikációs 

csatorna a „word of mouth”, azaz a szájreklám.  
A rokonok, barátok, ismerősök egymásnak ajánl-
ják a már kipróbált és megszeretett termékeket, 
ezzel növelve a cég fogyasztóinak létszámát és 
terjesztve a márka jó hírét. Emellett a Flavon a 
közösségi médiafelületek (Facebook, Youtube, 
Instagram) által tud a lehető leggyorsabban a 
legtöbb érdeklődőhöz eljutni, így ezeket minden-
napi kommunikációjában is szívesen használja. 

ELISMERÉSEK 
A Flavon termékeinek folyamatos, kiemelkedően 
magas minőségét hazai viszonylatban a Magyar 
Termék Nagydíj pályázaton elért kitüntetések 
is igazolják. Ennek szellemiségét 2018 óta az 
Érték és Minőség Nagydíj pályázat viszi tovább, 
melynek elismerését szintén megkapta a márka 
az elmúlt években. 

A nemzetközi porondon is nagyszerűen tel-
jesítenek a cégcsoport termékei: az Internatio-
nal Quality Institute zsűrije három terméket is 
Monde Selection Grand Gold Awarddal, további 
hármat pedig Gold Awarddal jutalmazott. 

A megbízhatóság és a hitelesség a fő szem-
pontok a Bizalom Babérja bizottsága számára, 
mely 2014-ben díjazta a márka lengyel cégét. 
A többszörös Fair Play vállalat kitüntetés és az 
Arany Megbízhatósági Tanúsítvány fémjelzi az 
etikus ügymenet, a társadalmi felelősségvállalás, 
az erkölcsi normák szerinti üzleti magatartás 
fontosságát a cégcsoport mindennapjaiban is.

2020-ban a Flavon elnyerte a régóta vágyott 
Üzleti Etikai Díjat középvállalat kategóriában. 
Ennek megszerzése visszaigazolást ad a márka 
törekvéseinek helyességéről és megerősítést nyújt 
arra vonatkozóan, hogy tevékenysége hozzájárul 
környezetünk pozitív irányú fejlődéséhez is.

CSR
A vállalat számára fontos olyan alapítványok, 
egyesületek támogatása, amelyek a hátrányos 
helyzetben lévők megsegítéséért tevékenyked-
nek. A Flavon cégcsoport 2014 őszén kötelezte 
el magát komolyabban a Debreceni Egyetem 
Gyermekhematológiai-Onkológiai Tanszékét 

A saját gyártóüzem 2006-ban került átadás-
ra Vámospércsen, egy gazdasági szempontból 
perifériának számító településen. A kezdetben 
egy csarnokból álló létesítmény mára gyártó és 
logisztikai komplexummá fejlődött. A folyama-
tos fejlesztések során a Flavon a termelési volu-
men növelése mellett nagy hangsúlyt fektetett a 
minőségbiztosításra is: 2007-ben önként vállalt 
döntésük volt az ISO 22000 Élelmiszerbizton-
sági Irányítási Rendszer bevezetése, 2020-tól 
pedig az egyik legszigorúbb és legsokoldalúbb 
követelményrendszert támasztó IFS Food szab-
ványt kezdték alkalmazni. 

Az egyre növekvő forgalom minél hatéko-
nyabb kiszolgálása érdekében a Flavon elvá-
lasztotta a gyártási folyamatokat az értékesí-
téstől: míg előbbi megmaradt a GéSz Gaál és 
Sziklás Kft. feladatainak körében, az utóbbit 
a Flavon Group Kft. vette át. A külföldi ter-
jeszkedéssel és növekedéssel párhuzamosan 
a jelentősebb helyi piacok kiszolgálása át 
lett adva az adott országokban megalapított 
Flavon-vállalatoknak. A termékek forgalma-
zása hálózatos rendszerben történik, mely-
nek sikerességét jól mutatja, hogy a vevők 
és terjesztők létszáma mára több százezres 
nagyságrendet ért el. 

közvetlenül támogató Leukémiás Gyermekekért 
Alapítvány mellett. Az anyagi segítségnyúj-
táson felül munkatársai bevonásával számos 
önkéntes akcióban, kampányban vett és vesz 
részt jelenleg is a márka.

A Flavon büszke arra, hogy számos sportoló 
felkészülését is támogatja, akik mind szívesen 
fogyasztják a termékeit.

❍  2021-re több mint 10 tagúra bővült a 
Flavon termékcsalád

❍  a Flavon-termékek 17 éve meghatározó 
szereplői a hazai étrend-kiegészítők 
piacának

❍  közel 50-féle gyümölcs- és 
zöldségösszetevő, valamint egyéb 
értékes növényi anyagok kerülnek 
felhasználásra

❍  a Flavon több mint 50 elismerést 
vehetett át itthon és a határon túl

❍  a Flavon márka a világ 35 országában 
öregbíti Magyarország hírnevét

❍  a Flavon cégcsoport eddig összesen több 
mint 4,5 millió üveg és 5 millió tasak 
Flavon étrend-kiegészítőt értékesített

❍  a kifizetett jutalékok összege átlépte a 
25 milliárd forintos határt

❍  a Flavon márka, a gyártás és a forgalma-
zás 100%-ban magyar kézben van

A MÁRKA SZÁMOKBAN

2004. augusztus:  megszületik a Flavon 
üzleti koncepciója és a termékcsalád első 
tagja, a Flavon Max 

2006. február:  piacnyitás Lengyel
országban

2007. május:  átadásra kerül a márka bu
dapesti irodája a IV. kerületben

2008. március:  felépül a cég debreceni 
új székhelye, mely a mai napig az európai 
központ is

2011. április:  megnyitja kapuit a Flavon 
Oktatási Központja Balatonvilágoson

2013. június:  a 3. üzemcsarnok átadása 
saját laboratóriummal 

2015. december:  a Flavon meghódította 
a svéd és a francia piacot 

2017. szeptember:  az első napi kiszere
lésű, tasakos Peak termék megjelenése, 
mely lehetővé teszi az egészségtudatos 
étrendkiegészítést bárhol és bármikor

2018. október:  Bulgária is felkerül a  
Flavon térképére

MÉRFÖLDKÖVEK

ERDÉLYI NÓRA
a Flavon magyarországi központjának operatív vezetője

„A Flavon nekem a felelősségteljes műkö-
désről, az őszinteségről és a minőségről szól. 
Büszke vagyok rá, hogy fogyasztóink számá-
ra magyar, prémium kategóriás termékeket 
kínálhatunk, és ezáltal hozzájárulhatunk 
egészségük megőrzéséhez. Az elnyert díjak 
és kitüntetések mögött igazi értékek rejlenek, 
egy tisztességes márka, amiért jó dolgozni.

15 évvel ezelőtt egy baráti viszony hozott 
ehhez a családi vállalkozáshoz. A cég ak-
kor kezdte bontogatni szárnyait, összesen 2 
termékünk és egy kicsi irodánk volt, keve-
sen ismertek minket. Mára ez megváltozott.  
A Flavon hihetetlen fejlődésen ment keresztül, 

trendet teremtett, követőkre talált, és én min-
den pillanatnak a részese voltam. Rengeteg 
emlékem van, ismerem a mérföldköveket, a 
nehézségeket, a munkát egy-egy eredmény 
mögött, és átéltem a nagy pillanatokat. Egy-
valami viszont azóta sem változott, a márka 
küldetése: olyan étrend-kiegészítők gyártása, 
melyek a legmagasabb színvonalat képviselik. 
Jó érzés mindennek a részese lenni, jó érzés 
hallani a fogyasztók tapasztalatait, a háló-
zatépítők sikertörténeteit, és tudni, hogy kol-
légáimmal együtt ehhez mi is hozzájárultunk. 
Kívánom és azon dolgozom, hogy a márka 
töretlen népszerűsége még tovább erősödjön.”


