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Eden otrzymuje wyróżnienie
DOBRA MARKA 2011 – Jakość, Zaufanie, Renoma
W tegorocznej edycji programu konsumenckiego DOBRA MARKA – Jakość,
Zaufanie, Renoma, Eden Springs został wyróżniony w kategorii „Wody
mineralne”.

Program „DOBRA MARKA 2011 – Jakość, Zaufanie, Renoma” to propozycja dla najlepszych,
najbardziej dynamicznych i najlepiej rozpoznawanych marek na rynku polskim. Kolejne
wyróżnienie w niezależnym badaniu konsumenckim jest dla firmy potwierdzeniem
pozytywnej opinii, jaką cieszy się marka Eden na rynku.

- Dziękujemy naszym Klientom i konsumentom, za zaufanie jakim nas obdarzają. Stale
rozwijamy ofertę usług i produktów Eden, aby móc dostarczać naszym Klientom zarówno
wodę źródlaną, nowoczesne filtry do wody, jak i wyśmienitą włoską kawę. W tak
dynamicznym środowisku, niezwykle istotna jest troska o potrzeby Klientów. Wyróżnienie
„Dobra Marka 2011” wskazuje nam, że podążamy w dobrym kierunku, co doceniają nasi
Klienci – mówi Marta Jakóbiak, Kierownik Marketingu Eden Springs.
Badanie i analizę rynku dla programu konsumenckiego „DOBRA MARKA 2011 – Jakość,
Zaufanie, Renoma” przeprowadziła redakcja "Forum Biznesu" w "Dzienniku Gazecie Prawnej"
pod
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Polskiej

Akademii

Nauk.

Przedmiotem

analizy

była

m.in.

rozpoznawalność marki, pozycja na rynku, jakość prezentowana przez dany produkt lub
usługę, zaufanie konsumentów, a także siła marki. Badaniem objęte były gospodarstwa
domowe (próba 850). Respondenci, w odpowiedzi na pytania stawiane przez badającego,
mieli za zadanie wskazać te marki, które uważają za najlepsze jakościowo i godne zaufania.

***
W Europie Grupa Eden jest jednym z czołowych dostawców wody w butlach o pojemności 18,9 litra. Zaopatruje
firmy i instytucje w 16 krajach, między innymi w Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i w Polsce. We
wszystkich krajach Eden cieszy się wysoką renomą i jest kojarzony z doskonałym serwisem konsumenckim. W
Polsce Eden Springs działa od 1997 roku. Jest jednym z pionierów w promowaniu wysokich standardów
obowiązujących na rynku. Obecnie Eden Springs jest jedyną firmą na rynku zapewniającą klientom prywatnym i
instytucjonalnym kompleksowe rozwiązania wodne pod jedną marką – Eden. Firma zatrudnia ponad 500
pracowników, posiada trzy rozlewnie oraz działa poprzez 36 centrów dystrybucyjnych obejmujących całą Polskę.
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