
A Nánási Portéka Európa legjobbjai között 

 

Hajdúnánás első márkája, a Nánási Portéka 2014-ben a magyar programok 

közül egyedüliként került be az európai Közös Agrárpolitika (KAP) 

Kommunikációs Díj legjobbjai közé. A január 29-i díjátadón a 146 induló 

projekt közül a 2. helyet szerezte meg Brüsszelben, mindössze 3%-kal  

lemaradva az első helyről - közölte Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere 

február 4-én. 

 

Az eredmény Hajdúnánás szempontjából is igen kiemelkedő, hiszen a projektnek 

köszönhetően Európa szerte ismert lett a település, s úgy tudott ismertséget szerezni 

magának, mint egy igazán innovatív megoldásokra nyitott város. Mindezeket 

hangsúlyozta Hajdúnánás város polgármestere, aki hozzátette, hogy az 

élelmiszerbiztonság színvonalának emelkedésével és a gazdaság kifehérítésével jelentős 

előrelépést tudott elérni a város. Szólláth Tibor kiemelte: a közös siker, a közös 

együttműködés sikere is, hiszen volt egy önkormányzati akarat, a márkát megvalósító 

cég, valamint a hajdúnánási emberek szorgalma, akarata, akik nélkül nem valósulhatott 

volna meg ez a projekt. 

 

A sajtótájékoztató keretében az EMKA Tanácsadó Kft. stratégiai igazgatója a fő 

irányvonalakat vázolta fel, aki elmondta, hogy a marketing szemlélet a legfontosabb 

szempont. Herperger Babett szerint a fő cél az volt, hogy megtalálják azokat a helyi 

vásárlókat, akik a fogyasztói szokásokat hajlandóak megváltoztatni, s képesek egy 

teljesen új irányvonalat képviselni.  

A magyar eredmény többek között azért is volt kiváló, mert míg az első helyezett 

spanyol, vagy a harmadik helyezett Brüsszeli projekt több millió euróba került, addig a 



Nánási Portéka marketingjére és védjegyeztetésére ennek töredékét, mindössze 3 

millió Ft-ot költöttek – tette hozzá Herperger Babett. 

A hajdúnánási termékek piacra jutását és megismerését szolgáló marketingkampányt  

„ A közösség/nyilvánosság felé való kommunikáció” kategóriában nevezte az EMKA 

Tanácsadó Kft., melyek vezetői az Európai Bizottság mezőgazdaságért és 

vidékfejlesztésért felelős biztosától, Phil Hogan-től vehették át a CAP Kommunikációs 

díját. 

 

A Nánási Portéka bebizonyította, hogy igenis van létjogosultsága városunkban, hiszen 

a termelőtől a fogyasztóig vezető út a lehető legrövidebb, ezáltal jó minőségű, 

ellenőrzött háztáji élelmiszerek kerülhetnek a nánási családok asztalára- munkahelyeket 

teremtve, s büszkeséget adva ezzel a helyi embereknek. 

 

 


