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Meggyőződésünk, hogy a XXI. század környezeti, 
társadalmi, gazdasági kihívásainak leküzdéséhez a jelenlegi 
élelmiszerrendszernek át kell alakulnia.  Az átalakulás 
folyamata akkor lesz sikeres, ha mind az élelmiszer előállítók, 
mind a fogyasztók meg tudják változtatni a hozzáállásukat 
a táplálkozáshoz és az élelmiszer választáshoz. 
Hisszük, hogy az első lépés annak felismerése, hogy a döntés 
arról, hogy mit támogatunk, miben hiszünk, milyen módon 
működünk, miként viszonyunk a külvilághoz mindig a mi 
kezünkben van, legyen szó vállalatról vagy bolti vásárlóról.
Ezen meggyőződésünk áll cégünk és a ZOI brand filozófiája, 
a lélekre hangolt szeletek mögött.

Termékeinkkel két fő célunk van:

 »megmutatni, hogy a nassolás 
nem „bűn”, hanem lehet 
élmény- és tápanyagforrás, 
amennyiben az adott élelmiszer 
természetes alapanyagokból, 
tápláló és egészséges 
összetétellel, környezet- és 
erőforráskímélő módszerekkel, 
az elkészítésében résztvevők 
méltányos megbecsülésével, 
és a helyi közösségek 

fejlesztésével készül;

 »Egy új, önmagán túlmutató, a 
nemzetközi trendkutatásokkal 
összhangban minőségi, 
vegán alapanyagokból 
készített, magas hasznos 
tápanyagtartalmú szárított 
desszert energiaszelet 
termékcsaládot létrehozni 
a magyar piacon, amely 
amellett, hogy finom és 
kifejezetten a közép–
európai ízlésnek megfelelő 
ízvilággal rendelkezik, a teljes 
értékű élet (ZOI) üzenetét 
közvetíti a fogyasztónak, 
azt, hogy az életet a 
maga összetettségében 
és egyszerűségében egy-
aránt érdemes megélni. 
A termékcsalád minden 
tagja egy-egy pozitív érzést 
képvisel (öröm, hűség, jóság, 
önuralom, szelídség, békesség, 
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szívesség, türelem, szeretet). Az érzést a szelet neve 
és a csomagolás színvilága jeleníti meg. A szeletek 
összetevői úgy vannak összeválogatva, hogy a szeletet 
elfogyasztva segítik a képviselt érzés megélését. 
Termékeink marketing üzenetükkel és bolti 
kihelyezésükkel azt erősítik a fogyasztóban, hogy 
a döntés az ő kezében van: ő dönti el a szelet 
kiválasztásával, hogy milyen érzést szeretne megélni, 
vagy ajándékozni. A kulináris öröm mellett az élet 
egyszerű dolgaira és a döntés lehetőségére való 

rácsodálkozás élményét is nyújtják.

ZOI = LÉLEKRE HANGOLVA... HAMAROSAN
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Elsődleges célcsoportjaink

Szeretnénk a termékeink által közvetített szemléletmód 
és életmód minél több célcsoport számára hozzáférhető 
legyen. A termékcsalád jellegzetességei alapján mégis 
azonosítottunk négy olyan célcsoportot, amelyek elérését 
a márka jelenlegi életszakaszában elsődlegesnek tartajuk:
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Értékeink

Hiszünk abban, hogy ahhoz, hogy teljes értékű életet 
éljünk a mindennapjainkban, józan, tudatos döntéseket kell 
hoznunk az életünk minden területén, és testben, lélekben, 
szellemben és közösségben is folyamatosan fejlődnünk kell.
A ZOI-nál működésünket és termékeinket is ezen értékeknek 
rendeltünk alá. Energiaszeleteink egészséges, tiszta 
táplálékot nyújtanak a testnek, üzenetet adnak át a teljes 
életre vonatkozóan, valamint segítik a névadó pozitív érzések 
megélését és a közösségünkben lévő más embereknek 
való tovább ajándékozását is. Eközben magunk is úgy 
működünk, hogy felelősséget vállalunk a környezetünkért, 
a fenntarthatóságért és a társadalmunkért (ahogy erről 
később bővebben is írunk).
Működésünk miértjét, hogyanját és tárgyiasulását az alábbi 
ábra foglalja össze:

A ZOI energiaszeletek egyes értékek spektrumán az alábbiak 
szerint helyezkednek el:
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Környezettel és fenntarthatósággal kapcsolatos 
elkötelezettségünk

Tisztában vagyunk azzal, hogy az élelmiszerek ökológiai 
lábnyoma legfőképpen a benne található alapanyagok 
előállítására alkalmazott mezőgazdasági módszerektől 
függ, ezért ezek kiválasztásánál lehetőség szerint 
törekszünk a zöld beszerzési elvek érvényesítésére. Amikor 
csak lehetséges, ökológiai gazdaságból származó és hazai 
előállítású alapanyagokkal igyekszünk dolgozni.

Nagyon fontosnak tartjuk hogy élelmiszerelőállítóként a biodiverzitás 
vészes csökkenésének megállítását azzal támogathatjuk, 
ha minél többféle növényi kultúra termelését ösztönözzük.
Ezért a termékeinkben szokatlan és figyelemfelkeltő növényi
alapanyagokat is felhasználunk, és alternatív növényi fehérjeforrásokat 

Az élelmiszer-
pazarlás és veszte-

ségek elkerülése 
érdekében mindent 

elkövetünk, a fel 
nem használt 

alapanyagokat és a 
lejárat közeli

termékeket is 
működésünk 
kezdete óta 

jótékonysági 
célokra ajánljuk fel, 

széles kapcsolati 
hálónkon és más 

gyártókkal közösen

is alkalmazunk 
(pl. borsófehérje 
izolátum). Célunk, 
hogy fogyasztói 
kommunikációnkban 
erre az elvre 
és ezekre az 
összetevőkre a 
későbbiekben 
felhívjuk a 
vásárlóink figyelmét.

megvalósított önkéntes segítő akciókon keresztül (népkonyhák, krízis 
helyzetben lévőkkel foglalkozó szervezeti, hajléktalan szállók részére).
Kifejezett stratégiai célunk a csomagolóanyagaink fenntarthatóbbá tétele, 
ez az értékesítés volumenének növekedésével lesz megvalósítható. 
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Egészség és élelmiszerbiztonság

A termékeink teljes egészében természetes, nyers, növényi 
alapanyagokból készülnek, a receptúra megalkotása során szem előtt 
tartva az íz mellett az egészséges nassolás koncepcióját. Így termékeink

A termékeink 
összetevői jelentős 

részben ökológiai 
gazdálkodásból és 
hazai termelésből 

származnak.

tápértéke 
a desszert 
kategóriában 
kimagaslónak 
számít és célunk, 
hogy fogyasztói 
edukációt 
végezzünk a 
táplálkozás mind 
egészségügyi, mind 
környezetvédelmi 
aspektusaról.

Prémium kategóriába szánt termékeink megalkotásánál az íz, az állag és a 
biztonság elsődleges, ezért az összetevők kiválasztásánál soha nem kötünk 
kompromisszumot. Az élelmiszerbiztonsági szempontok maradéktalan 
érvényesüléséről mind az alapanyagok beszerzése, tárolása, mind a gyártási 
folyamat során élelmiszermérnök gondoskodik.

Jelenleg egy magyarországi vidéki üzemben, bérgyártás 
keretében állítjuk elő a termékeket, melyhez az üzem 
élelmiszermérnöke nyújt folyamatos szakmai támogatást. 
Fontos számunkra a személyes jelenlét és a kapcsolat a 
terméket előállító üzemben dolgozók közösségével, ezért 
a gyártásban személyesen részt veszünk, és kölcsönösen 
hatunk egymásra. Eközben igyekszünk átadni az egészséges 
táplálkozással és életmóddal kapcsolatos tudásunkat a 
velünk dolgozóknak.
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Munkavállalóink

A munkavállalókkal való méltányos bánásmód, a kölcsönös 
bizalom kiépítésére és a helyi közösségekkel való 
együttműködésre nagy hangsúlyt helyezünk. Munkát 
biztosítunk hátrányos helyzetű és hátránnyal élő embereknek.

“Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, 
mondhatnám, nem tehet sokat: egyesített 
erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran 
lehetséges.   Mit  ér egy csepp víz?   De    milliomonként 
egyesült cseppek megdöbbentő erőt fejtenek ki.” 

Kölcsey Ferenc
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Vörös Anikó

ZOI KINGDOM Kft ügyvezető

Szakmai tapasztalatok:

A zab úttörőjeként 2008-ban elsőként kezdtük meg az 
addig Magyarországon nem ismert MA Baker forgalmazását 
a Giant Bar brand teljes kínálatával, mely a Bristoli Fist 
Quality Foods LTD által gyártott tradicionális angol flapjack 
zab alapú termékcsalád.
Az FQF alapító Sam Jackoby-val 2008 óta, a partneri 
kapcsolaton felül jó barátságot ápolunk. Ennek a 
barátságnak köszönhetően döntöttem úgy, hogy 2010. és 
2011. években segítem ennek a termékcsaládnak a szlovákiai 
és a horvátországi márkaképviseleti termékimportjának 
elindítását.
2012-ben megalapítottam Romániában az EMA Group Solution 
SRL-t, így lehetőségem volt bevezetni országos szinten a 
Ma Baker termékcsaládot, több partner csatlakozásával:

 »DM Romania, »Mega Image, »Carrefour, »Mol Romania, »Lagardere »és a reform bolthálózatok (Plafar, gyógyszertárak) 

2009 óta folyamatosan járok nemzetközi élelmiszeripari 
kiállításokra (pl. Anuga Biofach, Sial, Sirha), hogy megismerjem 
a legújabb trendi alapanyagokat és technológiákat, melyek 
segítségével a közép-kelet-európai fogyasztói igények 
alapján egy tiszta, fenntartható irány medrébe vezethetjük 
innovatív kínálatunkat.
Az eltelt 14 év alatt folyamatosan közvetlen kapcsolatot 
tartottam a végső fogyasztókkal, az igényekre és 
szükségletekre is odafigyelve.
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Díjaink

FMCG | FOOD&NONFOOD
ÚJDONSÁGOK VERSENYE

“Az innovációk a cégek számára a fejlődés 
motorjaként hatnak, alapjai lehetnek a 
forgalombővülésnek, a terjeszkedésnek, az 
új piaci lehetőségek kiaknázásának. Ahhoz 
azonban, hogy a bennünk rejlő lehetőségeket 
maximálisan ki tudja használni egy vállalkozás, 
fontos, hogy a fogyasztók minél hamarabb 
megismerjék a termék különleges, innovatív 
tulajdonságait.”

ZOI hűség energiaszelet Pisztáciával 
Matcha Zöldteával és Citrom 
ízesítéssel természetes tiszta 
minőségi összetevőikkel a testet és 
lelket is táplálják, márkaértékeikkel 
pedig a lelki és szellemi gondolkodás 
megfelelő irányát támogatják. A 
hűség energiaszelet mind a nyers 
vegán, de a gluténmentes, sőt 
még az energiaszeletek piacán 
is erőteljesen pozícionálta magát 
különleges ízharmóniájával.

Ízélmény
érzésekre szabva
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Kölcsönös bizalom a partnereinkkel

Herczeg Andrea

Csak a Mentes alapító-tulajdonos

“A Zoi Kingdom magyar márka, olyan értéket 
teremtett a mentes piacon, ami mellett én 
sem mehettem el szó nélkül és fogtam a 
kezüket az indulásnál és azóta is. 
Nekem szívügyem, hogy a magyar 
gyártókat, magyar termékeket helyezzem 
előtérbe, ezért is tudtam hamar kapcsolódni 

Anikóékhoz. Hiszem, hogy ezen funkcionális termékeké a jövő, ezért minden 
támogatásra szükség van, ha egy élhetőbb, tisztább jövőt szeretnénk.”

Szöllősi Réka 

é l e lm i s z e r - f e nn ta r t hatóság i 
specialista, stratégiai tanácsadó

“A Zoi Kingdom márka mögött álló koncepció 
számomra megtestesíti azt az irányt, 
amely felé a fenntarthatóbb élelmiszer-
rendszerek kialakítása érdekében, az 
élelelmiszerelőállító vállalkozásoknak az 
elkövetkező évtizedben itthon is el kell 
indulniuk. A termékeknek már nem „csak” 

finomnak és eladhatónak  kell lenniük, hanem az előállításuk és elfogyasztásuk 
által keletkező környezeti, társadalmi, egészségi hatásokra is reflektálniuk 
kell, valamint hozzá kell járulniuk az érintetti közösségek épüléséhez is. 
Ehhez teljesen új termékfejlesztési és működési szemlélet meghonosítására 
van szükség, és meggyőződésem, hogy a Zoi Kingdom-hoz hasonló, úttörő 
hozzáállást képviselő kisvállalkozások fontos szerepet tudnak játszani a 
helyi élelmiszerláncok és a fogyasztók szemléletének átalakításában. Ezért 
is vagyok nagyon büszke arra, hogy tanácsadóként én is közreműködhetek 
a Zoi Kingdom márka és közösség építésében.”

https://elelmiszervilag.hu/

https://csakamentes.hu/
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László Lilla

Sláger FM műsorvezető

“A munkám mellett mindig energikusnak kell 
lennem, ám sokszor interjúk között csak 2 
percem van. Ilyenkor nagy biztonságérzet, 
hogy a táskámban mindig lapul egy 
Zoi energiaszelet, ami amellett, hogy 
lényegesen finomabb, mint más ilyen típusú 
snackek, nem csak pillanatokra töltenek fel 

és adnak energiát. A Matcha-s szelet dupla energiabomba, amelyet egy 
konferálással töltött egész napnál mindig bevetek, hogy fejben és szívben 
is ott legyek.”

https://www.slagerfm.hu/

Nagy Gábor Lajos

SIMPACT Közhasznú Nonprofit Kft.

“Egy vállalati rendezvényen találkoztunk a 
ZOI energiaszeletekkel. A Hűség szelet íze 
és magas minősége fogott meg bennünket. 
Amikor megismertük a ZOI mögött álló 
történetet, láttuk, hogy sok értékükkel és 
céljukkal mi is tudunk azonosulni, így 2022-
ben már a munkatársaink részére szóló 

ajándékok közé is bekerültek a ZOI energiaszeletek, és kíváncsian várjuk 
az új ízek megjelenését is.”

https://simpact.hu/

Kölcsönös bizalom a partnereinkkel
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Miért szeretnénk megnyerni a 
Hungaricool termékversenyt?

Mit várunk attól, ha bekerül a márkánk a SPAR hálózatába?”

 »A pozitív társadalmi hatás jelentős növekedését 
azáltal, hogy mind maguk az egészséges termékek, mind 
az általuk (is) kommunikált egészséges szemléletmód 
és életmód is egyre szélesebb körben ismertté és 

elterjedté válnak.

 »A megnövekedett forgalom és láthatóság révén 
már elkezdhetjük gyártani a termékcsalád további 
termékeit, amelyek irányvonala már kiforrott, már csak 

finomhangolásra szorul.

 »A nagyobb mennyiségű értékesítés [havi 200.000 
db] már lehetővé tenné számunkra, hogy bérgyártás 
helyett kiépítsük a saját gyártó kapacitásunkat - 
ezáltal csökkenteni tudnánk a termék árát, ami által 
egyre több ember hozzáférhetne az egészséges 
termékekhez és az általuk képviselt szemléletmódhoz. 
Ezen gyártási kapacitás kiépítéséhez külső forrásra is 

szükségünk lesz.

 »Nagyobb gyártási volumennél már anyagilag is 
fenntartható lesz a jelenlegi csomagolás leváltása 

még környezet-barátabb csomagolásra.
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www.zoikingdom.hu

@zoikingdom

Zoi Kingdom


