«Фаворити Успіху – 2017» — визнання як символ перемоги!
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«Успіх не прийде до вас. Ви самі повинні дійти до нього» — цей вислів Марви Коллінз
досить повно відображає стиль роботи компаній, команд та брендів, плідну роботу яких
відзначали нагородами «Фаворити Успіху–2017». XV церемонія нагородження переможців
конкурсу традиційно пройшла наприкінці весни в івент-холі «FREEDOM» та відзначила
кращих із кращих, які стали № 1 у рейтингу в своїй сфері діяльності та були визнані
найкращим вибором у результаті масштабних опитувань громадської думки.
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Справжньою гордістю організаторів конкурсу є те, що рейтинги «Фаворитів Успіху» некомерційні й
складаються щодо всіх гравців ринку без винятку. Так, протягом 2017 р. найкращі торгові марки України
вибирали 3 журі: авторитетні галузеві експерти, знаменитості та публічні люди, а також всі небайдужі
споживачі, які ділилися своєю думкою й особистим досвідом, рекомендували й вказували свій вибір
в інтернет-голосуванні. Дослідження громадської думки відбувалося у 589 категоріях ринку народного
споживання, і в його опитуваннях взяли участь понад 39 тис. респондентів з усіх регіонів України.
Нагороди вручали переможцям у категоріях: продукти харчування і напої, побутові товари,
косметика, безрецептурні лікарські засоби, кліматична та кухонна техніка, бренди автотоварів і
будівельних матеріалів, інтернет-магазини, торговельні й розважальні столичні заклади, засоби масової
інформації та, звичайно, найяскравіші молоді зірки української сцени.
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Комісія експертів-професіоналів складається за галузевими напрямками діяльності, які відповідають
номінаціям конкурсу. До складу комісії входять професійні фахівці різного профілю, що оцінюють
конкурсантів у сфері власної компетенції. Своїм професіоналізмом і добрим ім’ям експерти гарантують
якісну й незаангажовану оцінку конкурсантів.
Провів урочистий вечір популярний телеведучий Павло Костіцин, який відзначив зростання інтересу
респондентів до участі у виборі улюблених брендів, а також підвищення авторитету конкурсу серед
організацій різних галузей.
Для нашого видання, а також для багатьох фармацевтичних компаній, найбільш очікуваним
моментом стало оголошення брендів № 1 у фармацевтичній галузі. Так, безліч фаворитів було
визначено серед безрецептурних препаратів, нутріцевтичних засобів та БАД:
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Абсолютний Фаворит Успіху в категорії «Препарат для лікування захворювань печінки та
жовчовивідних шляхів» — КАРСИЛ® компанії «Sopharma»;
Абсолютний Фаворит Успіху в категорії «Препарат для лікування нікотинової залежності» —
ТАБЕКС® компанії «Вітаміни»;
Абсолютний Фаворит Успіху категорії «Зміцнюючий комплекс для нігтів, волосся та шкіри» —
ПЕРФЕКТИЛ® Оріджинал компанії «Vitabiotics Ltd»;
Абсолютний Фаворит Успіху в категорії «Препарат від харчового отруєння (сорбент)» —
СОРБЕКС® компанії «Валартін Фарма»;
Абсолютний Фаворит Успіху в категорії «Препарат для покращення репродуктивної функції та
лікування розладів ерекції» — бренд ЕРОТОН® компанії «Фітофарм»;
Абсолютний Фаворит у категорії «Препарат для видалення бородавок і мозолів» —
КОЛЛОМАК® компанії «Алекс Фарм»;
Абсолютний Фаворит Успіху в категорії «Шампунь від лупи» — Сульсена® компанії «Альмагама
Люкс»;
Фаворит Експертів у категорії «Препарат для полегшення симптомів нудоти та блювання» —
Мотиліум® компанії «Johnson & Johnson»;
Фаворит Експертів у категорії «Препарат від діареї» — Імодіум® компанії «Johnson & Johnson»;
Фаворит Експертів у категорії «Знеболюючий та протизапальний препарат» —
ТЕМПАЛГІН® компанії «Sopharma»;
Фаворит Експертів у категорії «Препарат для покращення репродуктивної функції та лікування
розладів ерекції» — Трібестан® компанії «Sopharma»;
Фаворит Експертів у категорії «Препарат для лікування дисбактеріозу кишечника» —
БіоГая® компанії «Дельта Медікел»;
Фаворит Експертів у категорії «Препарат від застуди» — ХЕЛПЕКС® компанії «Movi Health GmbH»;
Фаворит Експертів у категорії «Препарат для лікування захворювань суглобів» —
МОВЕКС® компанії «Movi Health GmbH»;
Фаворит Експертів у категорії «Лікувальна косметика» — BIODERMA компанії «Centus-R»;
Фаворит Успішних Людей у категорії «Препарат для лікування нікотинової залежності» —
Нікоретте® компанії «Johnson & Johnson»;
Фаворит Успішних Людей у категорії «Антиварикозний препарат» — ФЛЕБОТОН компанії
«Sopharma»;
Фаворит Успішних Людей у категорії «Засіб від педикульозу» — шампунь «Хігія» компанії
«Medica»;
Фаворит Успішних Людей у категорії «Вітамінний та мікроелементний препарат» — Ундевіт
компанії «Вітаміни»;
Фаворит Успішних Людей у категорії «Препарат для зміцнення кісток» — Ергокальциферон
компанії «Вітаміни»;
Фаворит Успішних Людей у категорії «Препарат, що сприяє кишковому травленню» —
ПАНКРЕАТИН компанії «Вітаміни»;
Фаворит Успішних Людей та Фаворит Споживачів у категорії «Препарат від харчового отруєння
(сорбент)» — ЕНТЕРОСГЕЛЬ компанії «Креома-Фарм»;
Фаворит Споживачів у категорії «Препарат від запору» — Пікосен® компанії «Vishpha»;
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Фаворит Споживачів у категорії «Препарат від кашлю» — Гедерин Плющ компанії «Vishpha»;
Фаворит Споживачів у категорії «Препарат для лікування захворювань горла» — Люгс компанії
«Vishpha»;
Фаворит Споживачів у категорії «Препарат для лікування захворювань нирок та сечовивідних
шляхів» — Урохолум компанії «Vishpha»;
Фаворит Експертів у категорії «Засіб для зміцнення волосся, шкіри та нігтів» — Перфектил® Плюс
компанії «Vitabiotics Ltd».

Феєричну атмосферу свята створило шоу зірок — переможців конкурсу «Фаворити Успіху–2017»:
співачок Іларія, Рулада, Ксанті та Вірджинія, які привнесли в церемонію нагородження особливу
святково-ліричну нотку.
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