


Nasza unikalna oferta

W 2050 roku antybiotykoporne bakterie 
będą powodować większą śmiertelność 
wśród ludzi niż choroby nowotworowe. 

Dzięki naszej unikalnej metodzie jesteśmy 
w stanie prowadzić hodowlę bez użycia 

antybiotyków 

Chcemy być jak najbliżej natury. 
Pasze, którymi karmimy zwierzęta 

pochodzą z naszej własnej wytwórni. 
Dlatego możemy zagwarantować, że są 

one pozbawione komponentów 
modyfikowanych genetycznie

Rolnictwo odpowiada za ok. 15-20% 
emisji gazów cieplarnianych. 

Neutralność pod względem emisji CO2
jest dla nas bardzo ważna. 

Certyfikujemy ją przez niemiecki 
instytut TÜV Rheinland

Cały chów i produkcja przetwórcza 
prowadzona jest w Polsce, dzięki temu 
z dumą możemy używać logo „Produkt 

Polski” na wszystkich swoich 
produktach



Nasz zrównoważony model produkcji

W biogazowniach Goodvalley produkujemy ciepło i energię dla naszych
obiektów, przetwarzając odpady ze wszystkich etapów produkcji.
Wytwarzamy także odgazowany nawóz do uprawy naszych pól –

tak uzyskujemy pełną neutralność pod względem emisji CO2.

Produkujemy własną energię

Uprawiamy własne pola,
aby kontrolować cały łańcuch
produkcji zbóż. Korzystamy
z innowacyjnych technik po to,
aby jak najmniej szkodzić
środowisku.

Zbieramy własne plony

Posiadamy 36 500 hektarów pól. Do ich
uprawy wykorzystujemy odgazowany
nawóz z biogazowni Goodvalley.
To wpływa korzystnie na nasze plony
i środowisko. Siejemy pszenicę,
jęczmień, rzepak, kukurydzę,
żyto i słonecznik.

Uprawiamy własne zboża

Aby zapewnić dobrostan
naszych zwierząt, stosujemy

standardy, które przewyższają
te zapisane w aktach prawnych UE.

Pracownicy Goodvalley dbają
o trzodę na każdym etapie

jej rozwoju.

Hodujemy własne zwierzęta

Przygotowujemy własną paszę
dla naszych zwierząt. Nie zawiera
ona składników modyfikowanych

genetycznie. Jest bogata w naturalne
składniki niezbędne dla zdrowia

naszej trzody, dlatego nie stosujemy
antybiotyków do jej chowu.

Przygotowujemy nasze pasze

Nasze produkty są wytwarzane ze zwierząt chowanych bez antybiotyków
i karmionych paszą bez składników GMO. Mięso nie zawiera

konserwantów. Jego wysoką jakość osiągamy poprzez kontrolę
całego procesu produkcji – od pola do stołu.

Wytwarzamy własne mięso



Produkty przetworzone

100% MIĘSA
Bez konserwantów



Mięso świeże 



Plan kampani marketingowej 2020/2021
Terminarz spotów w TV



Kampania marketingowa zaplanowana jest do 2024 roku.

W telewizji każdego roku będą emitowane dwie produkcje filmowe, digital 
będzie dopasowany do kampani w TV. 



Dziekujemy za uwagę


