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HAGYOMÁNY ÉS MEGÚJULÁS:

HOLLÓHÁZI PORCELÁN
Magyarországon az elmúlt évektől gasztro forradalom zajlik, melynek során újra felfedeztünk elfeledett recepteket, a jól ismert hagyományos ételek új megközelítésben, tálalásban kerülnek az étkezőasztalokra. Ehhez természetesen megfelelő alapanyagok, megfelelően képzett szakemberek és jó érzékkel rendelkező üzletemberek kellettek, kellenek. Mára elmondható, hogy az emberek egyre növekvő részének nem mindegy, hogy mit eszik. A
Hollóházi Porcelángyárnál mindezt továbbgondoltuk és a következő lépésnek azt látjuk, hogy nemcsak az nem
mindegy, hogy „mit?” eszünk, hanem az sem, hogy „miből?” eszünk.
A Hollóházi Porcelángyár 2017-ben bekerült az országos értéktárba, ezt követően Hungarikummá vált a hollóházi
porcelán. Ez nagy dicsőség, de felelősség is egyben. Meg kell őrizni mindazt az értéket, amit 1777.
óta folyamatosan, ﬁzikailag is
ugyanazon a helyen felhalmoztunk, kezdetben üveggyártás,
majd kőedény, végül a porcelángyártás során. A közös pont mindig is a kézimunka, és a kiváló minőségre való törekvés volt. Ugyanakkor látnunk kell a körülöttünk
zajló változásokat, a változó ízlést, szokásokat, a technológiai fejlődést. Tevékenységünk a kezdetektől változatlan helyen zajlik. Ehhez igazodóan olyan termékkört kell kialakítanunk, amely megfelel a hagyományainknak, de nyit az új generáció, a modern világ igényei felé is. Ehhez mernünk kell nagyot
álmodni, kísérleteznünk kell, folyamatosan új inspirációkat kell kapnunk.
Az első, ebben a szellemiségben fogant, új forma és díszítő elemekre épülő készletünk 2017. áprilisában jelent
meg márkaboltjainkban és viszonteladóinknál. Sütő Erika porcelántervező iparművész bevonásával, több éves
fejlesztés és piackutatás eredménye ez a
hollóházi termékkínálatban teljesen új készlet, amely a
Minerva nevet kapta. Fiatalos, modern
forma és dekorvilág jellemzi, emellett pedig rendkívül praktikus, hiszen mikrohullámú sütőben és mosogatógépben is használható.
A kollekció elemválasztéka 2019ben tovább bővül.
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2018-ban felélesztettük a hagyományos művésztábort, ahol összejöttek régóta
velünk dolgozó művészek, többek között a porcelán világban már jól ismert
Jurcsák László, de sok olyan művész is, akik még csak most ismerkednek a
porcelánnal, mint a ﬁatal, lendületes Hatvany Viktória, aki máris olyan alkotásokat hozott létre, amelyek iránt már Amerikában is érdeklődnek.
Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre több iparművész keresi fel gyárunkat
ötleteivel, legyen az egy új gyertyatartó, vagy egy-egy ékszerkollekció.
A Hollóházi
Porcelángyár 1999. óta elköteleHollóh
óh
zett a kiváló
minőség mellett, azóta gyártja a
k
trófeákat
trófeáka
ka és 2014-től a Kiírói Tanács különdíjait is. 1999-2017-ig
a Magyar Termék Nagy1
díjak,
díja
ja 2018-tól pedig az Érték és Minőség
Nagydíjak
is Hollóházán készülnek.
Na
Büszkék
vagyunk rá, hogy napjainkra a Hollóházi trófea a nagydíj és a
Bü
tanúsító
védjegy használat, az „érték és minőség” szimbóluma lett.
ta
Meggyőződésünk,
Meggyő
yő
hogy egy egészséges jövőképpel és küldetéstudattal rendelkező cég feladata a hagyományok tisztelete és a folyamatos megújulás mellett az is, hogy a maga szerény módján formálja a környezetét, hatással legyen a vásárlói életére. A Hollóházi Porcelángyár szeretne újra stílust,
ízlést vinni az étkezésekbe, ahogy régen mondtuk: „megadni a módját” egy-egy vasárnapi családi ebéden, egyegy baráti összejövetelen. A célunk az, hogy a poror
celán, mint a szépség közvetítője, részesévé váljon
jon
környezetünknek, sőt legyen elegáns kiegészítője
tője
ékszerként az igényes hölgyek, urak ruhatárának is.
Bízunk abban, hogy ezen az úton, a korábbi éss a
lünk
nk
mostani díjazottak partnerként, vásárlóként velünk
jönnek!

A hollóházi porcelán
az élő hagyomány,
mert apáról ﬁúra szálló tudással,
de napjaink technikájával
hozza létre a szépséget,
a maradandót, az értéket!
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