
 

 

 
Regulamin użytkowania Certyfikatu Dobry Produkt 

 
Właścicielem znaku Certyfikat Dobry Produkt jest Grupa PTWP.  
 
Oznaczenie Certyfikat Dobry Produkt przyznaje Grupa PTWP (Organizator), wydawca serwisów 
portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, horecatrends.pl firmom wyłonionym w drodze konkursu. 
 
Nagrody Certyfikat Dobry Produkt przyznawane są w pięciu kategoriach: 

o Produkt wysokiej jakości – kategoria, w której eksperci oceniają zgodność 
produktu z dobrymi normami jakości handlowej i pełną przejrzystość w 
informowaniu konsumenta o składzie i jego wartości odżywczej. 

o Innowacyjny produkt – ocenie podlega nowatorski charakter rozwiązań 
dotyczący procesu produkcji, zastosowanych składników albo dobroczynnego 
wpływu na organizm ludzki. 

o Produkt tradycyjny i regionalny – kategoria, która daje szansę pokazania się 
produktom niszowym, ale o tradycyjnym i wyrazistym charakterze. Obejmuje 
produkty, które dzięki wprowadzeniu do szerszej produkcji, przy zachowaniu 
wysokiej jakości są dostępne dla większej liczby polskich konsumentów. 

o Produkt nowy – kategoria obejmująca nowości rynkowe. 
o Produkt HorecaTrends – kategoria produktów odpowiadających aktualnym 

trendom kulinarnym i skierowana do odbiorców HoReCa 
 
Celem przyznawania i propagowania nagród Certyfikat Dobry Produkt jest promocja żywności  
i popularyzacja najlepszych produktów spożywczych, które wyróżniają się jakością, 
innowacyjnością, ale także tradycyjną i regionalną recepturą. 
 
Plebiscyt skierowany jest do producentów, przetwórców i dystrybutorów żywności z Polski  
i zagranicy. Nagrodę Certyfikat Dobry Produkt mogą otrzymać firmy, które w terminie 
wyznaczonym przez Organizatora zgłosiły za pośrednictwem formularza elektronicznego 
zamieszczonego na stronach serwisów Organizatora opisy produktów i ich zdjęcia do konkursu. O 
przyznanie nagrody Certyfikat Dobry Produkt mogą ubiegać się jedynie produkty spożywcze, 
napoje oraz alkohole, do konkursu nie są przyjmowane suplementy spożywcze. 
 
Zgłoszone produkty oceniane są przez jury konkursu Certyfikat Dobry Produkt, w którego skład 
wchodzą eksperci, analitycy oraz przedstawiciele organizacji branżowych, mediów oraz 
wydawnictwa PTWP. Jury konkursu w trakcie posiedzenia wskazuje z nadesłanych zgłoszeń pulę 15 
produktów, które zostają wyróżnione znakiem Certyfikat Dobry Produkt. Wyboru nagrodzonych 
produktów dokonuje kapituła pod przewodnictwem redaktora naczelnego serwisów 
portalspozywczy.pl i magazynu Rynek Spożywczy.  
 
Certyfikat Dobry Produkt przyznawany jest na okres trzech lat od daty oficjalnego wręczenia 
nagrody. Nagrodzona firma ma prawo do użytkowania i ekspozycji znaku Certyfikat Dobry Produkt 
na opakowaniu nagrodzonego produktu oraz materiałach informacyjnych i reklamowych przez 
wskazany wyżej czas. 
 
Prawo do posługiwania się znakiem mają jedynie te z nagrodzonych produktów, których skład  
i receptura nie ulegną w tym czasie zmianie. 
 
Grupa PTWP, właściciel znaku Certyfikat Dobry Produkt ma prawo do: 



 

 

• Nadawania znaku Certyfikat Dobry Produkt 

• Odebrania nagrody Certyfikat Dobry Produkt w przypadku zmian w recepturze albo 
składzie nagrodzonego produktu 

• Przedłużania terminu użytkowania znaku Certyfikat Dobry Produkt na wniosek 
zainteresowanego producenta. 

Oficjalne wręczenie nagród Certyfikat Dobry Produkt następuje podczas dorocznej Gali w czasie 
kolejnych edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu. 
 


