Mlekovita z kolejnym rekordem. Przychody spółdzielni
przekroczyły 5 mld zł
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Ponad 5 mld zł przychodu osiągnęła Mlekovita w 2019 roku – to historyczny wynik w ponad
90-letniej historii firmy.
Grupa Mlekovita stawia przed sobą ambitne cele. W branży mleczarskiej – i w ogóle spożywczej –
producenci muszą nadążać za aktualnymi trendami. Konsumenci są coraz bardziej świadomi,
oczekują nie tylko nowych produktów czy smaków, ale również tego, aby produkty spożywcze miały
tzw. „czystą etykietę”, czyli prosty, krótki skład. Do tego postępującym trendem jest poszukiwanie
produktów odpowiadających na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, czyli
produktów bez laktozy, o wysokiej zawartości białka czy zawierających unikalne szczepy bakterii. Na
wszystkie te potrzeby Mlekovita odpowiada na bieżąco i dzięki temu już kolejny rok odnosi rynkowy
sukces z rekordowymi wynikami.
Jak podaje firma, rekordowe przychody, które w minionym roku przekroczyły 5 mld zł, to nie tylko
zasługa obserwacji rynku i odpowiedzi na jego potrzeby. To przede wszystkim codzienna praca 5 tys.
wykwalifikowanych pracowników przy ponad 180 liniach produkcyjnych w 20 zakładach
produkcyjnych, w których przetwarzanych jest 8 mln litrów mleka dostarczanego przez 15 tys.
polskich rolników. To dzięki ich codziennym wysiłkom ponad 1 tys. wytwarzanych w naszych
zakładach produktów mlecznych znanych jest nie tylko w Polsce, ale i 159 krajach świata. Wszystko
to spinają sukcesywnie czynione inwestycje w rozwój bazy technicznej, technologiczne i
produktowej, na które nakłady tylko w 2019 r. wyniosły ok. 120 mln zł.

Firma Mlekovita nie spoczywa jednak na laurach – nowy rok niesie nowe wyzwania, którym trzeba
sprostać. W otoczeniu rynkowym zachodzi wiele zmian w różnych dziedzinach. Dla mleczarstwa
jednymi z istotniejszych są zmiany klimatyczne, w tym coraz mocniej dające się we znaki polskiemu
rolnictwu susze, które przyczyniają się do zmniejszenia ilości mleka. Przy nakładach ponoszonych na
rozwój, możliwościach zakładów produkcyjnych i potrzebach konsumentów, sprostanie mu będzie
jedną z kluczowych prób.
jako lider branży jest też liderem eksportu – posiada uprawnienia już do 159 krajów świata. Z
eksportu pochodzi już ponad 40 proc. przychodów firmy, dlatego inwestujemy w ekspansję marki
poza granicami Polski. Jednym z projektów marketingowych promujących markę za granicą jest
udział w Africa Eco Race 2020, który ma wyjątkowy charakter. Reprezentacja wybitnych polskich
sportowców wystartuje w rajdzie w ramach projektu Misja Uratuję Cię, łącząc ducha sportu z akcją
charytatywną. Projekt został objęty patronatem TVP2, która relacjonuje oba jego etapy: grudniowe
przygotowania i rajd rozgrywany w dniach 5–19 stycznia 2020 r. Ambasadorką projektu została
dziennikarka i prowadząca "Pytanie na Śniadanie" w TVP Marcelina Zawadzka, jednocześnie
uczestniczka rajdu. Mlekovita jest partnerem strategicznym akcji. Biorący udział w projekcie
zawodnicy przywiozą do Senegalu mleko w proszku przekazane przez firmę Mlekovita dla dzieci
chorych i niedożywionych, pozostających pod opieką ośrodka misyjnego kierowanego przez siostrę
urszulankę Ksawerę Michalską na przedmieściach Dakaru. Przekażą je 20 stycznia, podczas
uroczystego finału akcji.
Innym z dużych projektów, w które Mlekovita włącza się marketingowo w 2020 roku, jest największe
sportowe wydarzenie w Polsce, czyli wyścig kolarski Tour de Pologne. Jego historia jest bliska
historii Mlekovity. Początki wyścigu sięgają 1928 r. – tego samego, w którym powstał zakład
mleczarski w Wysokiem Mazowieckiem. Podobnie też jak w przypadku firmy, najintensywniejszy
wzrost znaczenia wydarzenia zaczął się na początku lat 90. i nieodłącznie wiąże się z osobą obecnie
stojącą na czele organizacji. Tak jak w MLEKOVICIE w 1992 r. Prezes zarządu Dariusz Sapiński
zainicjował najważniejsze zmiany, opracowując logo i nazwę, tak w przypadku Tour de Pologne
obecną renomę wyścig zawdzięcza Czesławowi Langowi, który organizuje go od 1993 r.,
przywracając mu dawny prestiż.
– Nie bez powodu Mlekovita uczestniczy w tych dwóch projektach, ponieważ życzyłbym sobie, by
sportowy duch dążenia do mistrzostwa udzielił się naszym działaniom. By tak jak organizator Tour
de Pologne Czesław Lang zwyciężał kolejne kolarskie wyścigi, tak Mlekovita wygrywała smakiem i
najwyższą jakością produktów w wyborach zakupowych nie tylko Polaków, ale i mieszkańców całego
świata – mówi prezes zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński.
Mlekovita to firma o długoletniej tradycji i ugruntowanej marce nie tylko na rynku polskim, ale
również zagranicznym, jest największą grupą mleczarską w Polsce. Tworzy ją 20 zakładów
produkcyjnych i 32 własne centra dystrybucyjne, w tym pierwsze w branży hurtownie Cash&Carry.
Mlekovita oferuje szeroki wybór nabiału w Polsce i Europie (m.in.: sery twarde dojrzewające typu
holenderskiego, szwajcarskiego i angielskiego, sery topione i wędzone, sery pleśniowe, sery
sałatkowo-kanapkowe, ser mascarpone, serek ziarnisty, sery mozzarella, mleka UHT o zróżnicowanej
pojemności i zawartości tłuszczu, mleka pasteryzowane, śmietanki UHT, mleka zagęszczone, mleka
smakowe, napoje wysokobiałkowe, kefiry, jogurty, maślanki, twarogi i twarożki smakowe, śmietany i
śmietanki, masła i tłuszcze do smarowania, mleka w proszku, serwatkę w proszku oraz koncentraty
białek serwatkowych), które są liderami kategorii w branży (np. mleko POLSKIE w butelce, mleko
WYPASIONE, ser FAVITA, ser SOKÓŁ, masło ekstra POLSKIE). Pierwsza w kraju wprowadziła na
rynek masło klarowane, jako jedyna w Polsce produkuje ser Cheddar oraz jedyna na Podlasiu – lody
na skalę przemysłową.
Mlekovita jest przedsiębiorstwem ze 100-procentowym kapitałem polskim i niekwestionowanym

liderem branży w kraju oraz liderem eksportu sektora mleczarskiego (posiada uprawnienia
eksportowe do 159 krajów świata). Posiada certyfikat koszerności (Koher Certificate) i certyfikat
HALAL; została również wpisana do bazy Sedex – firm o etycznych standardach produkcji w
łańcuchu dostaw.
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