Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu
Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu to podmiot gospodarczy wyróżniający się w środowisku,
który w sposób istotny i ponadprzeciętny wpływa na rozwój gospodarczy powiatu
gostyńskiego, osiągając przy tym znaczące wyniki ekonomiczno-finansowe. Będąc jednym z
liderów w branży mleczarskiej, szczególnie na rynku mleka zagęszczonego słodzonego i
niesłodzonego, firma swą działalnością przyczynia się do promocji naszego regionu nie tylko w
skali ogólnokrajowej, ale i międzynarodowej. Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu ma
ponadstuletnią tradycję i stale się rozwija, a jej produkty są dobrze znane i cenione nie tylko w
całej Polsce, ale i w wielu miejscach na świecie. Działalności Spółdzielni Mleczarskiej w
Gostyniu przyświeca dewiza „Jakość jedyną drogą", co oznacza, że priorytetem firmy jest
dostarczanie konsumentom produktów najwyższej jakości. Służą temu inwestycje w
park maszynowy i wprowadzanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. W
celu sprostania wymaganiom konsumentów w zakresie nowych potrzeb, produktów i
oczekiwań SM w Gostyniu zainwestowała m.in. w nowoczesne linie do aseptycznego
konfekcjonowania produktów w kartonikach z najnowszymi rozwiązaniami dotyczącymi ich
kształtu i sposobu otwierania. Wysoką pozycję na rynku zapewnia Spółdzielni Mleczarskiej w
Gostyniu szeroka oferta produktowa. Dostosowując portfel produktowy do wymogów rynku,
gostyńska spółdzielnia jako pierwsza w kraju wprowadziła na rynek mleko zagęszczone
light, a następnie z dodatkiem magnezu i błonnika, które idealnie wpisały się w
zapotrzebowanie na mleczne produkty probiotyczne i funkcjonalne. Kolejną nowością
w portfolio wyrobów SM w Gostyniu w kategorii produktów wzbogaconych jest Supermleko.
Innowacje te mają służyć nadaniu nowego znaczenia produktom mleczarskim i zwiększeniu
świadomości w zakresie racjonalnego odżywiania i zdrowego trybu życia. Dla wzmocnienia
pozycji na rynku oraz podnoszenia efektywności zarządzania w gostyńskiej spółdzielni
wdrożony został System Jakości wg międzynarodowego standardu ISO 9001 oraz system
HACCP certyfikowany przez renomowaną firmę Lloyds Register Assurance Limited.
Ponadto w celu ujednolicenia poszczególnych kategorii produktowych na wszystkich
artykułach wprowadzono logo zawierające napis SM Gostyń. Wysoką jakość produktów
Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu potwierdzają liczne nagrody i odznaczenia,
przyznawane im nieprzerwanie od wielu lat. W 2011 r. był to Złoty Medal za mleko
zagęszczone niesłodzone na XI Międzynarodowych Targach „Ferma Bydła", Złota Mleczna
Rewia za mleko UHT czekoladowe i waniliowe na Międzynarodowych Targach
Gdańskich, Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich w kategorii Lider Sprzedaży za
mleko zagęszczone niesłodzone light z magnezem, tytuł Jakość Roku w kategorii
innowacja za mleko zagęszczone niesłodzone z błonnikiem, godło laureata projektu Korona
Konsumenta w kategorii mleczko do kawy oraz wyróżnienie podczas XV Krajowej Oceny
Masła i Mlecznych Produktów Wysokotłuszczowych masła ekstra 250g i śmietanki UHT
30%/ SOOml. Nagród nie brakowało również w roku ubiegłym. SM w Gostyniu otrzymała
Laur Konsumenta: Odkrycie Roku 2012 dla Supermleka, Złotą Mleczną Rewię za mleko
zagęszczone niesłodzone light z błonnikiem na Międzynarodowych Targach Gdańskich oraz
medal za zajęcie pierwszego miejsca w VII Ocenie Koncentratów Mlecznych i Produktów
Mleczarskich o Przedłużonej Trwałości za zestaw mlek zagęszczonych dodatkami
funkcjonalnymi (błonnik i magnez), mleko słodzone w tubie 150g, mleko UHT czekoladowe
oraz mleko słodzone gotowane 510 g. Działania Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu w
zależności od rodzaju produktu obejmują rynek lokalny, regionalny, krajowy i
międzynarodowy (w tym kontynentalny). Wyroby gostyńskiej spółdzielni trafiają do 90%
sieci handlowych w kraju oraz sieci hurtowni na terenie całej Polski, a także do odbiorców
detalicznych na rynku lokalnym. W rynku krajowym SM w Gostyniu posiada 100% udziału

w kategorii mleka granulowanego odtłuszczonego. Znaczący jest też udział spółdzielni
w skali kraju w rynku mleka zagęszczonego odtłuszczonego - 85% oraz mleka
zagęszczonego niesłodzonego - 90%, natomiast śmietanki UHT wynosi 3%. Od lipca 1999
roku Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu uzyskała uprawnienie eksportowe swoich
wyrobów do krajów Unii Europejskiej. Poza gostyńskim mlekiem UHT za granicę trafia też
mleko zagęszczone niesłodzone – do Chorwacji, Czech, Estonii, na Litwę oraz Węgry.
Masło z Gostynia jest eksportowane do Niemiec, Holandii, Rumunii, Belgii, Austrii,
Grecji i Tunezji, a mleko w proszku do Rumunii, Bułgarii, Holandii, Nie miec, Serbii oraz
Bośni i Hercegowiny. W świetle przedstawionych powyżej informacji znacząca rola
gostyńskiej spółdzielni mleczarskiej w rozwoju gospodarczym i promocji powiatu
gostyńskiego jest niewątpliwa.

