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Egy helyen elérhető a SPAR környezettudatos eszközeinek kínálata
A vállalat üzleteiben könnyen megtalálhatóak lesznek a környezettudatos termékek,
amelyeket a vásárlók már egy kifejezetten erre a célra kialakított helyen, figyelemfelkeltő
polcokon érhetnek el. Ezekre a „zöld” gyűjtőpolcokra a többször használatos, környezeti
fenntarthatóságot támogató termékek kerülnek fel, amelyek abban segítenek, hogy
kevesebb műanyag hulladék keletkezzen. Mindezek mellett a „Hogyan legyek
környezettudatos vásárló?” című kiadvány is helyet kap, amelyet a vevők ingyen vihetnek
haza.
„A vállalatunk régóta aktív szerepet vállal a Föld jövőjét érintő ügyekben. Ezzel kapcsolatos
tevékenységét 2020-tól egységes keretbe szervezte, összekötve a fenntartható fejlődés
ágait, mint a környezetvédelem, az egészséges életmód támogatása, az élelmiszer-biztonság,
a munkatársak támogatása, valamint a társadalmi felelősségvállalás. Az átfogó program
egyik legfontosabb területe a környezetünk természeti értékeinek védelme, ahol a
vásárlókkal közösen tehetünk az eredményekért. A „zöld” polcok kihelyezése úgy járul hozzá
a környezetvédelemhez, hogy ezeken a környezettudatos vásárlást és életmódot támogató
termékeket kínálunk, illetve megtalálható rajtuk a SPAR és a Nestlé közös fenntarthatósági
kisokosa is. Így az üzlethálózatunkban minden, a vevőközönségnek ajánlott környezettudatos
termék – többek között a szilikon fedő, vászon tasak, viaszos kendő, textil zacskó és lebomló
hulladékzsák – egy helyen lesz elérhető” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország
kommunikációs vezetője.
Az összes INTERSPAR-ban és nagyobb SPAR szupermarketekben kihelyezett „zöld” polcok a
környezettudatos vásárlók számára zöldséges és kétféle pékárus tasakot, kétféle szilikon
fedőt, méhviaszos kendőt, kétféle textil uzsonnás zacskót kínálnak, amelyeket többször lehet
használni. Melléjük kétféle bio szemeteszsák is került, melyek biológiailag 100%-ban
lebomlók.
A „zöld” kiállítóbútorokra a tavaly a Nestlé Hungária Kft. és a SPAR Magyarország
Kereskedelmi Kft. összefogásának köszönhetően megjelent fenntarthatósági kisokost is
kihelyezik. A díjtalanul elvihető „Hogyan legyek környezettudatos vásárló?” című füzetből a
hulladékkezelés és a szelektív hulladékgyűjtés alapszabályain túl az érdeklődők tippeket

kaphatnak, miként mérsékeljék háztartásuk csomagolási és élelmiszer-hulladék mennyiségét,
hogyan csökkentsék az ökológiai lábnyomukat.
Az áruházlánc fenntarthatósági törekvéseit a www.sparafenntarthatojovoert.hu weboldalon
lehet nyomon követni.
A közleményhez csatolt képeket gyors regisztráció után nagyobb felbontásban is elérheti a
SPAR Médiatárban, a http://mediatar.spar.hu/ oldalon. A felületen lehetősége nyílik a SPAR
további publikus képeit is letölteni. A képek felhasználásakor kérjük, hogy a spar.hu
fotókreditet használja.
További felvilágosítás:
Maczelka Márk, kommunikációs vezető
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. ∙ 2060, Bicske, SPAR út
Mobil: +36 20 823 7891 ∙ E-mail: maczelka.mark@spar.hu

