Hamé v roce 2016 a 2017
Tisková konference, 23.3. 2017
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Výrobní závody Hamé
BAPA s.r.o.

BAPA s.r.o.

Centrální distribuční sklad

Slovácká FRUTA, a.s.

Letohrad
Bagety, sendviče, paniny

Hněvotín
Chlazená hotová jídla,
bagety

Staré Město
Distribuční sklad

Kunovice
Chlazené paštiky, masové
produkty, zeleninové a
masozeleninové kojenecké
výživy, sterilovaná zelenina

DOMA, Prešov
Majonézy, tatarky,
majonézové omáčky,
dressingy

Rumunsko
Masové produkty
Hamé Foods

FRUTA Podivín, a.s.
Džemy, ovocné směsi,
povidla, kojenecké výživy,
rajčatové pyré - polotovar

Hamé Romania

Rusko
Masové produkty,
kojenecké výživy, kečupy,
omáčky

Hamé Slovakia
Slovensko
Obchodní zastoupení

Hamé Hungary
PIKA, a.s.

Hamé s.r.o.

OTMA – Sloko, s.r.o.

Bzenec
Sterilovaná zelenina

Babice
Masové produkty

Uherské Hradiště - Mařatice
Kečupy, rajčatové protlaky,
tomato pyré, kandované a
proslazené ovoce

Legenda:
Výroba v České republice
Výroba v zahraničí

Obchodní zastoupení

Maďarsko
Obchodní zastoupení

Hamé Ukraine

Ukraine
Sales office

Hospodářské výsledky v roce 2016
Čisté tržby

5,231 mld. Kč

meziroční nárůst o 2,7 % (o 139 mil. Kč)
6 000

5 231

5 000

Tržby v
tis. Kč

4 000

3 000

2 000

1 000

0
2 007

2 008

2 009

2 010

2 011

2 012

2 013

2 014

2 015

2 016

 Hamé se v roce 2016 dařilo v domácím Česku ( nárůst o 5 % ve srovnání s rokem 2015), Maďarsku ( o 8 %),
tržby se více než zdvojnásobily na Ukrajině (nárůst o 112 %)
 Vývoz roste významně i do Itálie, Číny, Izraele, Slovinska, Černé Hory, Tuniska
 Nová teritoria: Srbsko, Dánsko, Haiti, USA, Vietnam
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Podíl jednotlivých zemí na tržbách Hamé
Ostatní - export z
Česka
6%

Česko
50%

Ukrajina
1%

2016
Maďarsko
9%

Rumunsko
7%
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Rusko
10%

Slovensko
17%

Podíl jednotlivých kategorií na tržbách Hamé
Bagetový
segment
6%

Importní
produkty
14%

Sladká
produkce
6%

chlazené masové
produkty
6%

Ostatní
3%

2016
Zeleninové
výrobky
12%

výrobky z rajčat
7%
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baby food
7%

trvanlivé masové
produkty
39%

Investice do výroby
Celkem 180 mil. Kč v roce 2017
Cílem je modernizace a automatizace výroby ve všech závodech
 Hamé Babice: investice do automatizovaných technologií v masové výrobě

 Slovácká Fruta, Kunovice: dokončení investice do chlazených hotových jídel
 Otma – Sloko, Uherské Hradiště: zavedení automatizovaného vkládání skla
na dvou linkách současně
 Pika Bzenec: zahájení modernizace celého závodu (včetně technologií)
 Fruta Podivín: nová plně automatizovaná linka na výrobu ovocnozeleninových výrobků do plastových obalů
 Hamé Foods, Rusko: modernizace závodu
a rozšíření výrobního sortimentu
 DOMA Prešov, Slovensko:nová linka na plnění
plastových obalů (omáčky, kečupy, majonézy)
a pořízení moderní technologie na zvýšení výrobní kapacity majonéz
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Rozvoj exportu Hamé
 Převzetí distribuce Panzani i v Maďarsku (ČR a SR od 2015)
 Nová exportní teritoria: Indonésie, Irák, Irán

 Investice do ruského závodu a rozvoj ruského portfolia
 Čína: rozvoj prodejů na e-shopech Alibaba,
strategie uplatnění i v kamenných prodejních sítích
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Výzvy pro Hamé
 Nedostatek lidí – automatizace výroby a zvyšování kvality lidí

 Nedostatečná a nekvalitní infrastruktura v Česku
 Roztáčí se čím dále více spirála slev v obchodních sítích
 Ceny surovin a obalů
 Praxe zákona o významné tržní síle
 Omezení privátních značek, důraz na vlastní značky Hamé
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Partnerství s českým i slovenským biatlonem
 Od roku 2013 je Hamé hlavním partnerem českého biatlonu,
od roku 2014 i slovenského
 Dohodnuto pokračování partnerství na další období
 Marketingové kampaně s biatlonem
 www.fandimebiatlonu.cz
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Vize marketingu Hamé pro rok 2017
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Produktové novinky 2017
Nová produktová řada Znojmia Pod masíčko
Vyvinuty speciálně pro rychlou přípravu chutných domácích pokrmů. Méně kyselé zeleninové směsi, vyváženě
okořeněné, s velkými kousky zeleniny, dají se použít pod různé druhy masa a připravit na spoustu způsobů.
Jsou bez zahušťovadel (škrobů), bez konzervantů i bez lepku Tradiční česká značka Znojmia, produkty jsou
vyráběny na jižní Moravě.

Směs krájené papriky, cibule a
sójových bobů v tomatovém
protlaku okořeněná česnekem.
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Zeleninová směs ve
sladkokyselém nálevu

Zeleninová směs v
tomatovém protlaku

Směs krájené papriky
s cibulí v tomatovém
protlaku okořeněná chilli.

Produktové novinky 2017
Ovocné snacky Easy Fruit

Ovocné snacky vhodné pro školáky. Tři z nich jsou v baby kvalitě.
Vyrábějí se bez lepku, a bez konzervantů.
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Produktové novinky 2017
Ovocné náplně a „nová“ povidla
Ovocné náplně vyvinuté speciálně pro pečení, nevytékají ani za vysokých teplot. Mají
snížený obsah cukru, díky čemuž více vynikne chuť ovoce. Její kousky obsahují. Jsou
lehce roztíratelné a k použití za tepla i za studena.

Bez této tradiční české pochoutky si mnoho lidí
nedokáže představit své pečení. Hamé uvádí na trh
v novém obalu.
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Produktové novinky 2017
Nové Májky
Nová řada trvanlivých paštik
zastřešených známou a oblíbenou
značkou Májka. Vyznačují se
jemnou chutí, jsou bez lepku a v
moderních znovu uzavíratelných
obalech
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Produktové novinky 2017
Zeleninové pomazánky EasySandwich trvanlivé
Lehké pomazánky s luštěninovým základem. Jsou bez
konzervantů, majonézy a palmového oleje. Vhodné i pro
vegetariány, v prémiovém znovu uzavíratelném obalu.
Brazilská byla oceněna v kategorii Novinka roku 2016
na Mezinárodním veletrhu privátních značek (PLMA)
v Chicagu.

Jemná chuť papriky, sóji,
česneku a cibule.

Ochutnejte indickou
kombinaci fazolí,
cibule, česneku a kari.

Skvělá chuť luštěnin (sóji)
v kombinaci s česnekem a
rajčaty, mírně pikantní.
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Produktové novinky 2017
Nové chlazené rybí pomazánky EasySandwich
Nová řada chlazených rybích pomazánek s výbornou chutí, lehkou
konzistencí a snadnou roztíratelností. Vyrábějí se bez majonézy, bez
konzervantů i bez palmového tuku. Můžete si dát na rychlou snídani,
svačinu nebo i večeři, hodí se také na toasty, panini, nebo domácí sendviče.

Klasická tuňáková
pomazánka. Skvělý tip pro
zdravou svačinu.

Pomazánka jemné
konzistence, chutná skvěle
na chleba a nebo sendviče.

Delikatesní kombinace tuňáka a
zeleniny pro ty, kdo vyhledávají
moderní stravovací trendy.
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Produktové novinky 2017
Chlazená hotová jídla a bagetový segment
Velikonoční limitovaná edice. Velikonoční kuřecí závitek s
vajíčkem, bylinkami a rozmačkanými bramborami chutná
opravdu skvěle. Snadno ohřejete v mikrovlnce.

Nový sendvič Pečená vepřová plec se špenátem
s legendární řeckou pochoutkou podpořenou zřetelnou
stopou kopru. Skvělé na svačinu, rychlý oběd nebo večeři.
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Produktové novinky 2017
Nové zeleninové pyré od Hamánka
Novinka tradiční české značky Baby Food Hamánek pro nejmenší,
schváleno pediatry od ukončeného 4. měsíce. Toto jemné pyré je
určeno pro první pokusy se lžičkou. Obsahuje výhradně dva druhy
zeleniny kvůli kontrole případné alergie dítěte. Je bez přidané soli, bez
lepku, bez konzervantů, aromat a barviv. Jde o zdravější alternativu ke
sladkým kaším na večeři, příloha k domácímu masu či vejci.
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Bezlepkový sortiment Hamé
Kompletní bezlepková řada hotových omáček
27. května 2017 – 12. celostátní
Fórum celiaků, Praha Letňany

Hamé má ve svém sortimentu několik set bezlepkových produktů Jsou
označeny speciálním gĺuten free logem. Bezlepkové produkty Hamé
jsou k dostání ve speciální sekci e - shopu Hamé.
Díky dlouhodobé spolupráci se Společností pro bezlepkovou dietu
představuje Hamé své bezlepkové produkty na fórech celiaků i
bezlepkových trzích.
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www.hame.cz
www.hame-eshop.cz

Partnerství letních akcí spojených s venkovní
aktivitou - turistické, hudební akce
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Marketingová kampaň v Rusku
 Největší v historii
 Komplexní: TV, rádio, kina, online, print

TV campaign
Cinema campaign

21

Děkujeme za pozornost
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