3M Viscoplast wyróżnione tytułem Dobra Marka - „Jakość,
Zaufanie, Renoma”
Viscoplast to marka, która już od ponad 30 lat dostarcza najpopularniejsze materiały
opatrunkowe na rynku, niezbędne w apteczce w każdym domu. Dzięki temu, że
opatrunki Viscoplast, adresowane na rynek apteczny, szpitalny oraz detaliczny, cieszą
się tak dużym zaufaniem konsumentów, marka została odznaczona wyróżnieniem
Dobra Marka w kategorii Materiały opatrunkowe.
Polscy konsumenci, w ślad za globalnymi trendami zmieniają swój styl życia i zwyczaje
konsumpcyjne, inwestują coraz więcej w zdrowie i komfort życia, tym samym stawiając
większe wymagania wobec wiodących marek. W tym samym czasie również oferta produktów
na rynku staje się coraz bogatsza, odpowiadając na jego potrzeby. Celem wyróżnienia Dobra
Marka już od 11 lat jest wskazywanie tych marek, które konsumenci darzą największym
uznaniem. Dobra Marka to także wyróżnienie przyznawane najbardziej innowacyjnym i
rozwojowym producentom obecnym na rynku.
„Wciąż dbamy o to, aby nasze produkty były niezawodne i spełniały swoją rolę w każdej
sytuacji – podczas podróży, rodzinnych wypraw, przejażdżki na rowerze czy sportów
ekstremalnych. Dlatego tez cieszymy się, że marka Viscoplast po raz kolejny została
doceniona przez polskich konsumentów, a tym samym – odznaczona wyróżnieniem Dobra
Marka w 2020 roku.” – mówi Beata Strzeszewska, Marketing Supervisor, Consumer Health
Care Division w 3M.
Wybór zwycięzców odbywa się na podstawie analiz, przeprowadzanych przez Redakcje
Forum Biznesu oraz Biznes Trendy Dziennika Rzeczpospolita, uwzględniających całość
stosunków rynkowych w danej branży. Kompleksowe analizy biorą pod uwagę pozycję
rynkową poszczególnych marek i ich rozwój, jakość prezentowana przez dany produkt lub
usługę oraz stopień zaufania konsumentów i klientów. Prowadzone są różnymi kanałami na
zróżnicowanej grupie respondentów.
Do grona cenionych marek od lat należy właśnie marka Viscoplast, która od ponad 30 lat
dostarcza samoprzylepne materiały opatrunkowe pierwszej pomocy. Cieszy się najwyższym
uznaniem konsumentów, czego wyrazem są liczne nagrody oraz status najchętniej wybieranej
marki w tym segmencie. W 2019 roku po raz kolejny Viscoplast otrzymał tytuł Superbrands w
kategorii zdrowie – artykuły higieniczne. W asortymencie Viscoplast znajdują się zestawy
plastrów pierwszej pomocy dla dorosłych i dzieci, plastry i opatrunki dla osób aktywnych,
plastry na stopę, opatrunki okulistyczne, materiały opatrunkowe oraz profesjonalne opatrunki
i paski do zamykania ran oraz preparat do oczyszczania ran. Plastry i opatrunki marki 3M
Viscoplast charakteryzują się bardzo dobrym przyleganiem do skóry, odpornością na działanie
wody, wysoką trwałością oraz chronią ranę przed niebezpiecznymi czynnikami zewnętrznymi.
Więcej informacji o marce: www.viscoplast.pl

