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SPAR szupermarket

City SPAR szupermarket

A cég önálló nagy- és kiskereskedők kereskedelmi láncba szerveződött szabad társulása volt
annak a vezérgondolatnak a jegyében, hogy
„egyetértő együttműködés által mindenki folyamatosan profitáljon”.
A holland jelmondat (Door eendrachtig
samenwerken profiteren allen regelmatig) szavainak kezdőbetűi a DE SPAR betűszót adják ki,
ami hollandul fenyőt jelent. Ezért választotta a
SPAR logójának a fenyőt, amely az évek során
együtt változott a SPAR-lánc fejlődésével.
Erwin Schmuck
ügyvezető igazgató,
az igazgatóság elnöke:
„A magyarországi SPAR céljai
elégedett vásárlókkal, elégedett munkatársakkal és a legjobb minőségű kereskedelmi
munkával valósíthatók meg.”

A SPAR
Magyarországon
A SPAR Magyarország
Kereskedelmi Kft. 1990-ben alakult.
A cégcsoport első SPAR üzletét
Tatán nyitotta meg 1991-ben.

A tevékenység első éveinek áruház-átalakításait és üzlethálózatvásárlásait új üzletnyitások sora
követte, közöttük ún. zöldmezős
beruházások is. A hálózatbővítés
jelentős lépése volt a 2002 végén
átvett tizennégy Billa üzlet SPARrá történő alakítása, valamint a
huszonkét Kaiser’s szupermarket 2003-as megvásárlása. A
SPAR történetének legnagyobb
akvizícióját 2008-ban hajtotta
végre, amikor átvette a Magyar-

országon működő teljes Plus hálózatot, és év végén a Plus Kft.
beolvadt a SPAR Magyarország
Kft-be.
A hálózatbővüléssel párhuzamosan folyamatos a vállalat
régebbi egységeinek felújítása,
korszerűsítése is. A magyarországi SPAR üzleteinek áruellátásáról a központi logisztikai egységek gondoskodnak. Az első
ilyen létesítmény az 1994 óta
üzemelő és a hálózattal együtt

folyamatosan bővülő és korszerűsödő bicskei raktárbázis épületegyüttese, amely helyet ad a
társaság adminisztratív központjának is.
A cégcsoport növekedése
szükségessé tette a logisztikai
háttér további jelentős bővítését,
amelynek eredményeként 2008ban megnyílt a SPAR második logisztikai egysége a Pest megyei
Üllőn. 2005-ben – ugyancsak a
bicskei központhoz kapcsolódó-

an – átadták a SPAR saját húsfeldolgozó üzemét. A SPAR név
a vállalat működésének eredményeként – a vásárlói vélemények
által is visszaigazoltan – eggyé
vált a magas színvonalú, minden
tekintetben minőségi szolgáltatást nyújtó kereskedelem fogalmával. A SPAR az ország egyik
vezető élelmiszer-kereskedelmi
láncaként 2011 végén 389 egységével 150 településen volt jelen.

A sikeres hollandiai működés példája nyomán az ötvenes évektől kezdve elterjedt a modell előbb Európában, majd a többi kontinensen
is. Így a SPAR nemzetközi áruházlánc 2011-ben
négy kontinens 34 országára terjedt ki, több mint
12 ezer különféle méretű egységgel, és mintegy
6 millió m2 eladótérrel. Ezzel a SPAR ma a világ
legnagyobb önkéntes alapon szerveződött kereskedelmi lánca, amely döntően kiskereskedők
franchise típusú szerveződéseként, ugyanazon a
néven és egységes logóval, de nem multinacionális alapon tevékenykedik. A SPAR Austria AG
tulajdonosi körébe tartozó magyarországi SPAR
működését a szlovéniai, csehországi, olaszországi és horvátországi SPAR-szervezetekkel együtt
az Austria SPAR International AG (ASPIAG) koordinálja.
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A 2011-ES ÜZLETI ÉV

“

A SPAR sikerét az elkötelezett,
szakmailag képzett munkatársak jelentik.

“

SPAR 2011 –
további fejlődés
A SPAR-dolgozók lelkiismeretes munkájának és szakmai
hozzáértésének köszönhetően a tavaly tapasztalt nehéz
gazdasági körülmények ellenére a SPAR 2011-ben is tovább
fejlődött.
A cégcsoport 2011-es forgalma 389,6 milliárd forintot tett
ki, amely 2,2%-os növekedést jelent a 2010-es értékhez
viszonyítva.
A SPAR Magyarország Kft. 2011-ben is töretlenül folytatta a SPAR szupermarket-hálózat korszerűsítését. Az
elmúlt évben 27 korábbi Plus üzlet került teljes átépítésre, emellett három régi SPAR szupermarket is új köntösbe öltözött. A felújítások részeként új lendületet kapott a
rendkívül sikeres City SPAR projekt is, amelynek eredményeként a korábbi négy ilyen típusú üzlet mellé újabb hármat nyitott a cégcsoport. Ezzel hétre nőtt ezeknek a nagy
vevőforgalmú, tetszetős belvárosi SPAR-egységeknek a
száma. 2011-ben megkezdődött a KAISER’S szupermar-

ketek átépítése is, melynek során a 20 KAISER’S áruház közül 13 alakult át modern berendezésű, esztétikus
SPAR-egységgé. 2011-ben két új szupermarketet is nyitott a cégcsoport. Év végén így a SPAR üzlethálózata 389
egységből állt, amelyből 31 az INTERSPAR hipermarketek, 358 pedig a SPAR szupermarketek száma. Az üzletek teljes eladóterének mérete 391 467 m2-t tett ki.
A SPAR sikerét az elkötelezett, szakmailag képzett
munkatársak jelentik. A cégcsoport év végi 13 880 fős
létszámával az ország ötödik legnagyobb munkaadója
volt 2011-ben. A SPAR minden munkavállalójának stabil,
jogtiszta munkahelyet biztosít, utánuk minden adót és járulékot befizet.
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358
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Dolgozói létszám:
13 880 fő
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2011 – 20 ÉVES A SPAR

Jó döntések a jubileum jegyében
A SPAR Magyarország Kft. 2011-ben
ünnepelte 20 éves jubileumát.
Első SPAR üzletét 1991-ben nyitotta meg a cégcsoport Tatán. Majd zöldmezős beruházású üzletnyitások és hálózatvásárlások sora következett, melynek
eredményeként 2011 végén a SPAR-csoporthoz tartozó üzletek száma elérte a 389-et.
A SPAR 20 éves születésnapját egy egész évet
átívelő különleges eseménysorozattal ünnepelte.
Ennek az első lépéseként 2011. március 3-án műsorral, fogadással egybekötött gálaestre hívta meg
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termékszállító, valamint szolgáltató partnereit és neves közéleti személyiségeket. A több mint 600 fős
rendezvénynek a Budapest Kongresszusi Központ
adott otthont. A gálaesten a SPAR az ünneplés mellett kiemelt szerepet szánt karitatív kezdeményezései bemutatására is. Így a vendégek megismerkedhettek a SPAR stratégiai partnere, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat tevékenységével, valamint a két
cég közösen megvalósított projektjeivel. Az esemény egyben adományozási lehetőséget is kínált a
karitatív szervezet részére.
A jubileumi évfordulót végigkísérte a „SPAR Jó döntés! Még olcsóbb!” szlogenen alapuló széles körű marketingkommunikációs kampány, amely
minden korábbit meghaladó média-megjelenéssel

“

... a színvonalas kereskedelmi
munka valamennyi minőségi elemét
megtartva, az árakat még kedvezőbbé
téve, a korábbiaknál is jobban megéri a
cégcsoport üzleteit választani.

“

és látványos instore elemekkel párosult. A szokásos kommunikációs csatornákon – szórólap, POS,
weboldal, óriásplakát, TV- és rádióreklám, internet
– kívül tömegközlekedési járműveken, óriási budapesti épülethálókon és a SPAR-kamionok oldalán is
találkozni lehetett a kampányüzenettel. A Jó döntés! Még olcsóbb! kampánnyal a vállalat azt kívánta
közvetíteni a vásárlók számára, hogy a színvonalas
kereskedelmi munka valamennyi minőségi elemét
megtartva, az árakat még kedvezőbbé téve, a korábbiaknál is jobban megéri a cégcsoport üzleteit
választani.
A kedvező árak hangsúlyozása mellett a jubileum
évében a SPAR az erősségét jelentő friss áruválaszték megjelenítéséről sem feledkezett meg. Így az elmúlt évben megújultak a SPAR üzleteinek húspultjai

és pékáruosztályai. A születésnapi kampány része
volt egy nagyszabású nyereményjáték is, melynek
során 20 nap alatt 20 Peugeot 207 SW típusú személygépkocsit sorsoltunk ki a vásárlók körében.
A SPAR ünnepi eseménysorozatába bevonta a
dolgozók gyermekeit is. Számukra „Én és a SPAR”
címmel rajzpályázatot hirdetett. A témához kapcsolódóan remek alkotások születtek, a rajzokat beküldő közel kétszáz gyermek mindegyike jutalomban
részesült.
Tavaly a jubileum jegyében több mint 1100 dolgozó részvételével megrendezésre került a nagy sikerű
SPAR Jubileumi Focibajnokság, továbbá első alkalommal hirdette meg a vállalat a többfordulós SPAR
kiváló tanulója versenyt az üzleteiben szakmai gyakorlatot teljesítő szakiskolai tanulói számára.
7

HÁLÓZATFEJLESZTÉS

Minőségi megújulás
a SPAR üzlethálózatában
2011-ben folytatódott a cégcsoport
üzleteinek megújítása, korszerűsítése.
Az elmúlt évben a 27 korábbi Plus üzlet átalakítása, valamint újabb City SPAR egységek kialakítása mellett nagy
hangsúlyt kapott a KAISER’S szupermarketek modernizálása is.

KAISER’S-ből SPAR
A többségében tíz év feletti KAISER’S áruházak átépítésének eredményeként az üzletek külső-belső képe
megújult, az eladótér áttekinthetőbbé, tágasabbá vált, a
modern berendezések pedig igazi élménnyé varázsolják
a vásárlást. A korábbi előnyöket megtartva a szolgáltatások köre kibővült. Több áruházban helyet kaptak a
grillételek, valamint a kényelmi élelmiszerek (pl. saláták,
szendvicsek), továbbá látványos átalakuláson mentek
keresztül a pékrészlegek is. Egyes átépített szupermarketekben a bejárat mellett újdonságként megjelentek
az önállóan működő SPAR to go egységek, valamint a
vásárlók további kényelmét szolgálják a beállított gyorskasszák is.
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City SPAR szupermarket:
kényelmes és gyors bevásárlás
2011-ben három korábbi SPAR szupermarket mintegy
fél évig tartó teljes átépítését követően nyitottak meg
a fővárosban a kényelmes bevásárlást biztosító új City
SPAR egységek. A megszépült üzletekben áttekinthető,
elegáns eladótérrel, modern és fiatalos berendezéssel,
megújult termékkörrel találkozhatnak a vásárlók. A City
SPAR szupermarketek kínálata a korábbihoz képest jelentősen megváltozott: a frissáruválaszték tovább bővült,
kiegészült a félkész és az azonnal fogyasztható élelmiszerekkel. Az újdonságok között szendvicsek, pizzák,
saláták, helyben sütött, ropogós pékáruk, grillezett finom
falatok, hidegkonyhai készítmények szerepelnek. A szupermarketekben a vevők gyors kiszolgálása érdekében
gyorskasszák kerültek kialakításra. Az átépítési munkálatok ideje alatt a dolgozók erre a bolttípusra összeállított,
speciális oktatási programban vettek részt, ami garanciát
jelent a rugalmas és szakértő kiszolgálásra.

HÁLÓZATFEJLESZTÉS

SPAR TO GO SNACK BÁR
A SPAR ÜZLETEKBEN
2011-ben egyes SPAR
áruházak bejárata mellett új
szolgáltatásként kialakításra
kerültek a SPAR to go egységek. Az önállóan működő,
étkezésre is alkalmas snack
bárok a helyben készített,
azonnal fogyasztható, friss
alapanyagokból készült
szendvicsek, zöldség- és
gyümölcssaláták, ropogós
pékáruk, cukrászsütemények, forró kávék gazdag
választékával várják a
vásárlókat.
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HÁLÓZATFEJLESZTÉS

Új SPAR szupermarketek
2011-ben két új üzletnyitásra is sor került. Egyik az ország legnagyobb és
egyben környezetkímélő módon épült SPAR szupermarketje a szegedi Árkád
Bevásárlóközpontban, a másik pedig a kelet-magyarországi Encsen.

Megnyílt az első SPAR szupermarket Encsen
2011 márciusában nyitotta meg kapuit a város első egységeként az új, modern SPAR szupermarket Encsen. Az
üzlet megnyitásával a kelet-magyarországi településen
is elérhetővé vált az a vevőbarát, a jó minőségre, széles
választékra, kiváló szolgáltatásokra és kedvező árakra
épülő kereskedelmi filozófia, melyet a SPAR-csoport
képvisel. Az áruház 948 m 2-es eladóterében több ezer
termék található, túlnyomó többségük frissáru. A kényelmi szempontokra figyelve grillpult és látványpékség is
helyet kapott az üzletben.

Környezetbarát SPAR szupermarket Szegeden
A SPAR-csoport 2011 októberében nyitotta meg hálózatának eddigi legnagyobb, 2000 m2-es SPAR szupermarketjét
a szegedi Árkád Bevásárlóközpontban, amely a város tizenkettedik SPAR egysége. A sok újdonsággal szolgáló áruházban számos környezetkímélő megoldást alkalmaztak.
A környezettudatosság energiatakarékossági, hulladékgazdálkodási és károsanyagkibocsátás-csökkentést célzó
megoldásokban jelenik meg. Az eladótér és a kiszolgálóhelyiségek (raktár, előkészítők stb.) kizárólag energiatakarékos
LED világítással üzemelnek. Az előkészítőkben és a pultok
mögött infracsapok találhatók: ez a megoldás víztakarékos
és higiénikus is egyben. A más egységekben már megszo10

kott üvegvisszaváltó automata a sértetlen PET-palackokat
és az alumíniumdobozokat is visszaveszi. A szupermarketben külön alumínium-, műanyag-, papír-, valamint használtelem-gyűjtő ládák kerültek kihelyezésre.
Az új áruházban a szolgáltatások köre kibővült, a bejárat mellett kialakított SPAR to go snack bár gazdag
frissárukínálattal várja a vásárlókat.
Az üzletben az INTERSPAR hipermarketek áruválasztékához közelítve, csaknem húszezerféle árucikk található. A
szupermarket gazdag frissárukínálattal, több mint kétezer
kiváló minőségű SPAR-márkás termékkel, különleges borvilággal, helyben sütött grilltermékekkel és pizzákkal, óriási
akciókkal, valamint udvarias és szakértő kiszolgálással áll
vásárlói rendelkezésére.

HÁLÓZATFEJLESZTÉS

Középpontban a
frissáruosztályok
A SPAR üzletek fő erősségét a
legkülönfélébb fogyasztói igényeket
kielégítő frissáru kínálat jelenti.

EGYENESEN A KEMENCÉBŐL –
EZÜST EFFIE-DÍJ A POS-KAMPÁNYÉRT
2011-ben a magyar reklám- és marketingszakma „Oscarjának” is nevezett, 10. jubileumi EFFIE-gálán a SPAR Magyarország Kft. és a D’Arcy Avenue Reklámügynökség „Egyenesen
a kemencéből” POS-kampánya kereskedelem kategóriában
ezüst díjat kapott.

Így 2011-ben a cégcsoport kiemelt figyelmet fordított ezeknek a részlegeknek a fejlesztésére, a termékcsoportok vonzó bemutatására és eladáshelyi reklámozására, valamint
választékának bővítésére.

Változások a húsrészlegen
A hentes- és a csemegepult megújítása az elmúlt évben
az árukihelyezésekkel kezdődött. Ennek eredményeként a
termékek minden áruházban előre meghatározott rendszer
szerint kerülnek bemutatásra. A főzési, előkészítési idő lerövidítését, ezáltal a vásárlók kényelmét szolgálja, hogy a
kiszolgálópultok választékában a húsfélék konyhakész, szeletelt, felkockázott formában is megtalálhatók. 2011-ben
több új termékkel is bővült az árucsoport.

Friss pékáru mindennap
Az áruházak pékségeiben a hét minden napján helyben
sütött, friss, ropogós termékek várják a vásárlókat. Mivel
ebben a termékkörben megnőtt a délutáni, kora esti kereslet, ezért a pékáruosztályon dolgozó munkatársak kiemelt
figyelmet fordítanak a kínálat folyamatos biztosítására. A
változó igények maximális kielégítése érdekében az árucsoport választéka kibővült.
Az áruház-átalakítások és felújítások során szintén nagy
hangsúlyt kapott a pékrészlegek megújítása a saját pékségekben készülő kemencefriss termékek minél szélesebb
körű biztosítása érdekében. Ezzel párhuzamosan az áruprezentáció és az eladáshelyi reklámanyagok is megújultak,
a kínálathoz méltóan vonzóbbá váltak.
Az üzletek kínálatában megjelentek a nyers, fűszeres
grillhúsok, a csevapcsicsa, a kis kiszerelésű szeletelt húsok,
a nyers grillkolbászok, és a nagyobb kiszerelésű, csomagolt
S-Budget termékek is. További újdonság, hogy a prémiumminőségű Regnum-termékek csomagolásán a vásárlók
tájékozódását elősegítendő feltüntetésre kerültek az Irányadó Napi Beviteli Érték (INBÉ) számadatai. Az üzletekben
a termékek gyorsabb megtalálása érdekében különböző
piktogramok jelölik a húsféleségeket a sertéstől kezdve a
bárányon át a libáig. A változásokról a vásárlók egy erre a
célra készült információs kiadványból is tájékozódhattak.

Frissáruosztályok versenye
A frissáruosztályok áruházon belüli kiemelt szerepét mutatja, hogy 2011-ben a cégcsoport az INTERSPAR hipermarketek és a SPAR szupermarketek frissáruosztályai
között versenyt hirdetett meg. A megmérettetés célja az
volt, hogy az üzletek még szebb prezentációval, még pontosabb árurendezéssel, még frissebb kínálattal várják vásárlóikat. A szakmai értékelések alapján a legeredményesebbnek nyilvánított frissáruosztályok teljes személyzete
díjazásban részesült.
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ÉLELMISZERBIZTONSÁG

Élelmiszerbiztonság
felsőfokon
A SPAR az általa forgalmazott
teljes termékszortimentben az
élelmiszerbiztonságra helyezi a
hangsúlyt, így csak megbízható
forrásból származó termékek
kerülhetnek az üzletek polcaira.
A SPAR minőségirányítási osztálya független és akkreditált
partnerlaboratóriumokban, valamint a saját húsüzemében
évente többször végeztet ellenőrzéseket a forgalmazott
vagy előállított termékek minőségére vonatkozóan. A vállalat elvárja a beszállítóitól, hogy a jogszabályi minimumon
túl olyan minőségirányítási és/vagy élelmiszerbiztonsági
rendszereket tartsanak fenn, amelyek az átadott termékeket kiemelik és megkülönböztetik a hasonló, forgalomban
lévő termékektől. A SPAR a követelmények betartásának
ellenőrzését a gyártóknál a cégek auditálásával kezdi, amelyet saját kollégák vagy alvállalkozók bevonásával végez. A
SPAR-csoport elvárja továbbá, hogy termékszállító partnerei olyan nyomonkövetést biztosítsanak, amellyel bármikor
naprakész információt tudnak adni. A szállító és az üzletek
között kialakított logisztikai lánc – amely magában foglalja a
SPAR két korszerű rendszerben működő logisztikai raktárát
is – biztosítja a termékek állagmegőrzését, illetve az élelmiszerek biztonságát.

Integrált irányítási rendszer a SPAR-nál
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 2009 decemberétől az SGS – a világ vezető tanúsító szervezeteinek egyike
– által tanúsított integrált irányítási rendszert (IIR) működteti. Ennek a rendszernek két eleme az ISO 9001:2008-as

szabvány szerinti minőségirányítási és a HACCP elvek szerinti élelmiszerbiztonsági rendszer. A SPAR a minőség és
biztonság melletti elkötelezettségét nemcsak beszállítóitól
várja el, hanem önmagával szemben is magas minőségi
követelményeket támaszt, amelyeket maximálisan teljesít.
Ennek az egyik legmegfelelőbb eszköze az ISO:9001 szerint kialakított rendszer.

AZ ISO 9001:2008 SZABVÁNY SZERINT TANÚSÍTOTT INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER ELŐNYEI
p Az integrált irányítási rendszer működtetése számos előnyt biztosít nemcsak a SPAR-nak, hanem a partnereknek és a vásárlóknak egyaránt, hiszen a nemzetközi tanúsítvány biztonságot, garanciát jelent, így a vásárlói bizalom növekszik a cég iránt.
p Az élelmiszerbiztonsági rendszerrel összehangolt, átlátható dokumentációs rendszer bevezetésével megvalósulnak a szervezet minden szintjén a szabályozott működés feltételei és egyértelművé válnak a feladat-, és felelősségi körök, így a munka
jobban nyomon követhető és értékelhető.
p Kialakul egy olyan vállalati kultúra, amely elősegíti a folyamatos fejlődést, továbbá a rendszer hatására mind a vezetőség,
mind az alkalmazottak körében erősödik a minőség iránti felelősség és elkötelezettség.
p "SFOET[FSBMLBMNB[¹TBFMÍTFHÅUJB[FUJLVTQBSUOFSJLBQDTPMBUPLNÓLÎEÁTÁUBCFT[¹MMÅUËLLBM BMW¹MMBMLP[ËLLBM

12

TANN HÚSÜZEM

TANN húsüzem:
garancia a minőségre
A SPAR a kereskedelmi láncok között elsőként és azóta is
egyedüliként működtet saját húsüzemet bicskei központja
területén 2004 végétől.
A húsüzem üzemeltetése
lehetővé teszi a SPARhálózat különféle húsárukkal való ellátását, kiváló
minőségben és kiegyensúlyozott
ütemezésben.
Az ország egyik legmodernebb technológiával működő üzeme, megnyitása
óta több lépcsőben fejlődött, bővítette kapacitását.
A kiváló minőségű frisshús
és a SPAR neve a húsfelAndreas Pfattner
dolgozó üzem működése révén összefonódott,
amelynek alapja indulása óta a szigorú ellenőrzés és a
kifogástalan szállítói háttér. A cégcsoport olyan hazai
beszállítókkal dolgozik együtt, akik nemcsak az alapanyag minőségében, hanem a nyomon követhetőségben, szállítási színvonalban is maximálisan meg tudnak
felelni a SPAR szigorú követelményeinek.
A húsüzem 2012. január 1-jétől Tann Magyarország
Kft. néven folytatja tovább
tevékenységét. A társaság
ügyvezető igazgatója Andreas Pfattner lett.

össze a kialakult termékgyártói gyakorlattal, megkönynyíti az élelmiszeripari folyamatok során fellépő kockázatok hatékony feltárását és kezelését, egyben a
vevői igényeknek való legmagasabb szintű megfelelés
biztosítéka is.

Kiváló saját márkák
a SPAR húsüzeméből
A SPAR húsüzemében előállított termékek sikere évről
évre nő. A friss sertés- és marhahús mellett 2011 végén
az üzemből közel 50 féle kiváló minőségű sajátmárkás
húskészítmény került ki a hálózat üzleteibe. A készítmények egy része szeletelt, védőgázas formában is
megtalálható a SPAR és INTERSPAR áruházak polcain.
A termékek S-Budget, SPAR, valamint prémiumkategóriában REGNUM márkanéven kerülnek forgalomba.
A SPAR húsüzem nemzetközi elismertségét mutatja, hogy kétféle húskészítményét – az S-Budget
párizsit és az S-Budget frankfurti virslit – a magyarországi üzem szállítja a csehországi és szlovéniai SPARhálózatoknak.

A minőség titka:
ISO 22000 szabvány
A
SPAR
húsfeldolgozó
üzeme mindig is a legmagasabb szintű minőségbiztosítási
tanúsítványokkal
rendelkezett. 2010-ben a
Magyarországon működő
húsüzemek között elsőként szerezte meg az ISO
22000 élelmiszerbiztonsági
szabvány szerint felépített
rendszer tanúsítását. Ez a
nemzetközi szinten leginkább elfogadott szabvány a
HACCP irányelveit hangolja
13

SPAR-MÁRKATERMÉKEK

SPAR-márkatermékek:
kiváló minőség kedvező áron
A sajátmárkás termékek térhódítása a kereskedelemben
világszerte megfigyelhető tendencia. A gazdasági válság
hatására és a szűkülő fogyasztás miatt ezeknek a termékeknek
a szerepe az elmúlt években még inkább felértékelődött.
A kereskedelmi, vagy köznapi nevükön saját márkák a
XIX. század második felében jelentek meg először az
üzletekben és azóta elválaszthatatlanok a kereskedelmi
tevékenységtől. Nagytömegű elterjedésük az 1970-es
években kezdődött.
A SPAR Magyarország Kft. 1997-ben kezdte el saját
márkatermékei bevezetését, és azóta is folyamatosan
bővíti választékát. Az áruházlánc 2011 végén több mint
2200 féle saját márkát kínált az üzleteiben. A cégcsoport sajátmárkás termékforgalmából a magyar áruk több
mint 80%-kal részesednek. A sajátmárkás áruféleségek
között minden vásárlói réteg megtalálja a pénztárcájának
legmegfelelőbb árkategóriájút.

SPAR: a vezető saját márka
Jelenleg több mint 500 féle, kiváló minőségű SPAR márkajelű termék szerepel az üzlethálózat választékában,
szinte minden árucsoportban. A SPAR márkanév alatt
árusított termékek a gyártói márkáknál általában 2030%-kal kedvezőbb áron kaphatók a SPAR-csoport üzleteiben.

S-Budget, a takarékos sajátmárka
A SPAR-csoport diszkontáras termékcsaládja 2008-as bevezetése óta gyorsan népszerűvé vált a vásárlók körében,
hiszen rendkívül kedvező ár-érték arányban kínálja a háztartások számára nélkülözhetetlen áruféleségeket. 2011 vé-

gére a termékcsalád folyamatos bővítésének köszönhetően
több mint négyszázra emelkedett az üzletekben megtalálható S-Budget termékek száma, ami az előző évhez képest
több mint 30%-os növekedést jelent. A termékcsaládhoz
kapcsolódó vidám pénztárcafigura és a könnyen felismerhető csomagolás egyaránt hozzájárultak az S-Budget márka
sikeréhez.

SPAR-MÁRKATERMÉKEK

SPAR PREMIUM:
Minden napra a legjobbat
A cégcsoport 2011 novemberében különleges minőségű
élelmiszerekkel szélesítette sajátmárkás termékválasztékát. Az új SPAR PREMIUM termékcsalád több mint
70 kiváló minőségű élelmiszert tartalmaz, melynek egy
része magyar vállalkozások által készített, magas élvezeti értékű termék. A kiváló alapanyagokból kézműves
technikával, vagy a legkorszerűbb, kíméletes technológiákkal készült termékek között olyan ínyencségek is
megtalálhatóak mint az érlelt kecskesajt-válogatás vagy
a pikáns szarvaskolbász, de vannak tradicionális termékek is, úgy mint a szegedi fűszerpaprika-őrlemény vagy
a szatmári szilvalekvár. Az új márka határon túlról érkező
tagjai között pedig a vásárlók olyan finomságok közül
válogathatnak, mint a különleges olasz gyártási módszerrel készült olivaolaj, az eredetvédett balzsamecet és
bivalymozzarella, vagy az óriásgarnéla.
2012-ben a cégcsoport a prémium minőségű árucsoport további bővítését tervezi, bizonyítva, hogy a hazai
kisebb és nagyobb vállalkozások is képesek a külföldiekkel egyenrangú, prémiumminőségű termékek előállítására, valamint ilyen módon a régebben kedvelt, de mára
elfeledett ízvilágot ismét megismertethetik, megkedveltethetik a fogyasztókkal.

Innovatív saját márkákkal
a vásárlók egészségéért
A SPAR évek óta jelentős szerepet vállal az egészséges életmód és az egészségtudatos táplálkozás népszerűsítésében. Ez mindenekelőtt a termékválaszték
minőségében és összetételében jelenik meg. A vállalat
saját márkatermékei forgalmazása során is fontosnak
tartja az egészségtudatosságot, így az áruházláncok közül elsőként vezetett be speciális fogyasztói igényeket
kielégítő termékcsaládokat. Ilyenek a SPAR Natur*pur

biotermékek, a SPAR Vital márka, valamint a gluténés laktózérzékeny vásárlók számára megoldást kínáló
SPAR free from árucsoport.

SPAR Harmónia:
az egészséges életmód magazinja
A SPAR az egészséges életmód ügyét a SPAR Harmónia
néven megjelenő ingyenes
magazinjával is támogatja.
A 2008 óta 400 000 példányban megjelenő kiadvány
fontos és érdekes témákban
kínál hasznos olvasnivalót az
egészségtudatos
vásárlók
számára. A magazin munkáját szakértői csapat segíti dietetikus tanácsokkal,
mozgástippekkel és kiváló,
egészséges receptekkel. A SPAR Harmónia a különböző témákhoz kapcsolódóan, a cégcsoport
áruházaiban kapható termékekből is bőséges ízelítőt nyújt,
ezzel segítve a vásárlók választásait. 2011-ben a magazint
a SPAR vásárlói júliusban olvashatták.

PAKK CSOMAGOLÁSDIZÁJN
A Kreatív-csoport Pakk csomagolásdesign versenyén a sajátmárkás termékek kategóriájában a SPAR Friss Tojás termékcsaládja
kapta az első díjat. A bírálóbizottság az alkotás eredetisége,
kreativitása, a csomagolás esztétikai és
funkcionális minősége, ezek
összhangja, valamint a
csomagolás kivitelezésének minősége alapján
döntött.
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Promóciókkal
a vásárlók hűségéért
A SPAR Magyarország Kft. vállalati
filozófiájának egyik legfontosabb alapelve
szerint a vásárló áll a középpontban.
Így a cégcsoport a magas színvonalú kiszolgálás mellett
évről évre exkluzív promóciókkal és pontgyűjtő akciókkal
jutalmazza hűséges vevőit. 2011-ben három egymástól
jellegében különböző és köztük újdonságot is kínáló hűségakcióval kedveskedett vásárlóinak a SPAR.

Dzsungelmánia gyűjtőláz
A 2011. április 14-étől június 8-áig tartó Dzsungelmánia matricagyűjtő akció a gyermekeknek és a játékos
kedvű felnőtteknek is örömet szerzett. A promóció során az üzletekben minden elköltött 2 000 forint után járt
egy különleges őserdei állatok matricáit tartalmazó zöld
matricacsomag. A csomagok öt különböző matricát
tartalmaztak, melyeket a vásárlók a Dzsungelmánia albumba gyűjthettek. A sikeres akció minden várakozást
felülmúlt: a gyűjtőalbumokat gyorsan elkapkodták, kicsik
és nagyok izgatottan ragasztották a matricákat. A hiányzó képeket nemcsak a különböző cserebere-fórumokon
lehetett beszerezni, hanem a megvásárolható, kék színű
matricacsomagok segítségével is gyarapíthatták gyűjteményüket a vásárlók.

lóknak a legális on-line zeneletöltésre, valamint jó példaként szolgált arra, miként támogathatja egy kiskereskedelmi lánc a magyar könnyűzenét és a kultúrát. 500
csomagban a zeneletöltési kód helyett ún. aranykártya
lapult, mellyel a szerencsés vásárlók értékes SONY ajándékokat vagy akár egy exkluzív európai koncertre szóló kétfős belépőt nyerhettek utazással, szállással, költőpénzzel együtt. A promóció arcai a 2010-es X-Faktor
legkedveltebb énekesei voltak.

Ön is lehet mesterszakács!
2011. október 13-án ismét egy új hűségakció indult a
SPAR-csoport áruházaiban a háziasszonyok körében
már korábban is nagy sikert aratott, csúcsminőségű
WMF márkájú konyhai termékekkel. A promóció során
a vásárlók 1000 forintonként kaptak egy hűségmatricát, és 30 matrica összegyűjtése után – a hűségpont
nélküli árnál akár 82%-kal is olcsóbban – juthattak hozzá a különleges minőségű WMF ProfiSelect nevű termékcsalád rozsdamentes edényeihez, serpenyőihez,
valamint konyhai kiegészítőihez. A karácsonyi ajándékozáshoz is remek ötletet adó akció 2012 február végén fejeződött be.

Vidd haza a sztárokat!

WWW.SPARCHEF.HU

A SPAR 2011. június 30. és augusztus 28. között egy
igazi világújdonságnak számító promóciót szervezett: a
Starzone-hűségakció keretében a vásárlók 2500 forintonként egy-egy kártyacsomagot kaptak. A csomagok
egyenként 3 db – híres énekeseket és együtteseket ábrázoló – sztárkártyát, valamint a közel négyszázezres
SONY-archívumból egy zeneszám ingyenes letöltését
biztosító kódot tartalmaztak. A nagyszabású promócióval
a SPAR célja a vásárlásösztönzés mellett az volt, hogy
alternatívát kínáljon az internetet használó hazai vásár-

A cégcsoport a WMF hűségakcióval egy időben indította el a
www.sparchef.hu honlapot, és az oldalon online kreatív főzőversenyét azzal a céllal, hogy különleges, egyedi színt vigyen az
online gasztrovilágba. A „SPAR Chef receptverseny” 2011. október 13. és 2012. március 11. között 10 kéthetes fordulóban és
egy döntő megmérettetésben zajlott. A játékban résztvevőknek
meghatározott öt hozzávaló felhasználásával kellett összeállítani
receptötleteiket és megosztani azokat a weboldal látogatóival. A
beküldők közül közönségszavazatok, valamint szakmai elbírálás
alapján kerültek ki fordulónként a verseny helyezettjei, akik értékes WMF ajándékokat nyertek.
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SuperShop:
a legjobbat
a vásárlóknak
A SuperShop a legdinamikusabban
fejlődő többpartneres hűségprogram
Magyarországon, előnyeit 2009 óta
minden SPAR-vásárló élvezheti.
2011-ben a SuperShop volt a legismertebb, a legtöbb
kártyabirtokos bizalmát élvező és a legkedveltebb hűségprogram Magyarországon.*
A program fejlődése töretlen, a 2010. évi 2 millió kártyabirtokoshoz több mint 200 ezren csatlakoztak 2011ben. Az általuk végzett tranzakciók száma meghaladta a 81 milliót, melynek során 300 milliárd forint feletti
forgalmat bonyolítottak a SuperShop partneri körében.
Az elfogadóhelyek száma is bővült a tavalyi évben, immár magyar tulajdonú négycsillagos wellness szállodákban is gyűjthetik pontjaikat a programhoz csatlakozók.
A kommunikáció terén a SuperShop aktív évet tudhat
maga mögött, hisz négy nagy kampány mellett a hetente rendszeresen közel 500 000 e-mail címre kiküldött
hírlevélben is tájékoztatták a kártyabirtokosokat az aktuális akciókról.

SuperShop
kampányok:

pKBOV¹S
Nyerjen 2 millió SuperShop
pontot!
pUBWBT[
Még több előny az ERSTE
SuperShop co-branded
kártyával
pÍT[
100 ezer örömteli pillanat
– UV-fényes nyerőkártya
akció
pLBS¹DTPOZ
Adventi nyereményjáték

A SPAR-csoport heti szórólapjaiban rendszeresen meghirdetett SuperShop-ajánlatok naponta visszaigazolják
a törzsvásárlóknak, hogy a SPAR-ban vásárolni és
SuperShop-kártyabirtokosnak lenni valóban jó döntés!
2011-ben a SuperShop megjelent a közösségi médiában, melyen keresztül újabb célcsoportot tud megszólítani, valamint gyorsan és hatékonyan informálni. Technikai innovációk terén is nagyot lépett előre a program
az elmúlt évben. Magyarországon egyedülálló módon,
immár Paypass megoldással (érintés nélkül) is gyűjthetik a pontjaikat és fizethetnek vele a törzsvásárlók a
SPAR-csoport üzleteiben.
*A GFK Hungária Kft. 2011. évi nem, kor és régió szerinti reprezentatív
kutatása alapján.

SUPERSHOP-PARTNEREK

Több mint 800 SuperShop
elfogadóhely és bankfiók
31 INTERSPAR hipermarket
358 SPAR szupermarket
170 OMV töltőállomás
24 OBI barkácsáruház
29 Burger King étterem
184 ERSTE bankfiók
10 négycsillagos wellness hotel

INNOVÁCIÓ

SPAR: innovációban az élen
A SPAR Magyarország Kft. működésének minden
területére jellemző a piacvezető megoldások
folyamatos keresése és alkalmazása.
A korábbi évekhez hasonlóan 2011-ben is számos újítást
vezetett be a cégcsoport, így többek között a kommunikáció területén, ezenbelül az on-line médiában is kiterjesztette
jelenlétét a SPAR. Az internet erejében rejlő lehetőségeket kihasználva a közösségi felületeken kimagasló sikereket ért el
a vállalat. 2011 végén több mint 45 ezer internetfelhasználót
közvetlenül elérve, a SPAR a kiskereskedelmi láncok között
első helyen állt a közösségi ismertségben.

Termékkiválasztó Facebook-alkalmazás

választotta ki az általuk
legjobbnak ítélt alkotást, amelynek készítője
nemcsak egy 500 ezer
forint értékű SPAR vásárlási utalvánnyal lett
gazdagabb, hanem tervét
viszontláthatta a SPARcsoport bevásárlószatyrain
is. A táskatervező verseny
minden várakozást felülmúló
aktivitást generált az internetezők körében: 23 080 kreatív terv született, a beérkező szavazatok száma pedig
527 077 volt.

I. helyezett

Pretty Baby babaszépségverseny
A SPAR magas minőségű, sajátmárkás Pretty Baby pelenkacsaládja az elmúlt évben megújult, ennek népszerűsítésére a
vállalat egy 2011 szeptembertől decemberig tartó online fotóversenyt hirdetett meg. A Pretty Baby babaszépségversenyre
4097 babát neveztek a szülők, közel 25 ezren regisztráltak a
játékra, és csaknem 78 ezren látogatták meg a weboldalt.
A 2010-es induló kampányt, az „Egyensúlyozz és nyerj!”
népszerű Facebook-játékot követően, a születésnapi reklámkampány részeként 2011 márciusában a cégcsoport a
Facebookon ismét egyedülálló alkalmazással jelentkezett: a
SPAR Magyarország lájkolói dönthették el, hogy a felkínált
40 termék közül mely 12 kerüljön be a SPAR-csoport április
27-től érvényes szórólapjába. Közel 5000 embert mozgatott meg a termékkiválasztó alkalmazás, mely újdonsággal a
SPAR-csoport bebizonyította, hogy elkötelezett a fogyasztók döntése iránt.

Vitamintáska-tervező verseny Interaktív játék a weben
A SPAR Magyarország Kft. 2011. május 19. és június 8. között különleges játékra hívta a magukban kreativitást érző
internetezőket. A SPAR vitamintáska-tervező versenyen
a www.sparkreativ.hu weboldalon megadott zöldség- és
gyümölcsmotívumokból mindenki formába önthette saját
vitaminszatyor ötletét, amelyre a látogatók szavazhattak. A
40 legtöbb szavazatot kapott terv közül egy háromfős zsűri

Gyors, érintés nélküli fizetés
a SPAR üzletekben
A korszerű technikai megoldások és egy tudatos, technológiabarát fogyasztói típus megjelenésének eredményeként
egyre inkább előtérbe kerülnek a készpénz nélküli fizetési
lehetőségek. A SPAR-csoport ehhez igazodva 2010-ben
bevezette üzleteiben a mobiltelefonnal történő fizetés lehetőségét, 2011-ben pedig – a kiskereskedelmi láncok
között elsőként – a MasterCard és Maestro bankkártyák,
illetve az új technológiával ellátott karórák, matricák által
támogatott, érintés nélküli kártyás fizetési rendszert, a
MasterCard és a Maestro PayPass™-t. Az új technológiák
a megszokottnál egyszerűbb, kényelmesebb és gyorsabb fizetési
lehetőséget biztosítanak, és biztonságos alternatívát nyújtanak a
készpénzes vásárlások helyettesítésére.

Sikerünk forrása:
munkatársaink
A tevékenysége minden területén
felelősen működő SPAR Magyarország
Kft. az oktatás terén ismét nagyon
sikeres esztendőt zárt 2011-ben.
A cégcsoport az előző évekhez hasonlóan számos képzésen nyújtott lehetőséget kollégáinak a fejlődésre és a szakterületükön való továbbképzésre, mindemellett kiemelt figyelmet fordított az utánpótlás nevelésére is.

Kiváló képzési rendszer –
szakértő munkatársak
A felnőttoktatásban elért kimagasló eredményei alapján a
vállalat 2006-ban megkapta az Akkreditált Felnőttképző
Intézmény tanúsítványt, és ezzel egyedülálló módon
a SPAR Magyarország Kft. az első ilyen kereskedelmi
vállalat az országban. Ez a minősítés és a szabályozott
oktatási folyamatok által a SPAR ezen a területen is állandóan magas minőséget biztosít, így növelve dolgo20

zói és partnerei bizalmát. 2011-ben az alkalmazottak
mintegy 50%-a vett részt különféle SPAR által szervezett
belső, és külső képzésen. Szakmai partnerek segítségével egyebek mellett számítástechnikai, idegen nyelvi és
vezetői tanfolyamok indultak. Mindemellett 2011-ben is
többféle OKJ-s képesítést szerezhettek a kollégák. Belső
oktatás tekintetében a cégcsoport közel 30 féle képzést
kínált, amelyek elsősorban a frissáruterületekre fókuszáltak. Az e-learning modern tanulási módszer segítségével
tavaly a számítástechnika és a frissáruterületeket érintő
témákkal ismerkedhettek meg a SPAR munkatársai.

City SPAR szakeladóképzések
A vállalat számára kiemelten fontos, hogy a vásárlókat
az üzletekben jól felkészült, hozzáértő kollégák fogadják.
Így 2011-ben a City SPAR üzletek megnyitását megelőző
14 hétben a dolgozók egy speciális oktatási programban
vettek részt. A City SPAR üzlettípusra összeállított intenzív képzést komoly és összetett vizsga zárta.

OKTATÁS

Utánpótlás-nevelés
– a biztos jövőért
A minőségi kereskedelmi munka érdekében a
munkatársak folyamatos képzése mellett a
vállalat az utánpótlás
nevelését is fontosnak
tartja.
Ennek egyik része a
SPAR-nál dolgozó kollégák számára meghirdetett beszerző és
üzletvezető gyakornoki
program. Ennek eredményeként a résztvevők a sikeres felkészülés, a befektetett
pluszmunka és a témazáró prezentáció után
magasabb beosztásba
kerülhetnek. Junior beszerző, ill. boltvezető,
vagy boltvezető-helyettesi pozícióban folytathatják tovább SPAR-os karrierjüket.
Mindemellett a SPAR karrierlehetőséget kínál friss
diplomások számára is. Ők húsüzemi, logisztikai, üzletvezetői, INTERSPAR áruházvezetői illetve SPAR gya-

SPAR KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENY
A cégcsoport 2011-ben első ízben hirdette meg a többfordulós
SPAR kiváló tanulója versenyt a vállalatnál szakmai gyakorlatot
teljesítő élelmiszer-vegyi áru eladó és ruházati eladó képzésben
részt vevő szakiskolai tanulói számára. A verseny célja egyrészt, hogy segítséget nyújtson a tanulók szakmai fejlődésének
nyomon követéséhez, másrészt a potenciális szakemberek, a
kiemelkedő tehetségek megismeréséhez. A tanulók komplex
feladatsor megoldásával adtak számot tudásukról, valamint
szakterületükhöz kapcsolódóan gyakorlati feladatot is kaptak az
áruházban. A SPAR mind az élelmiszer-vegyi áru szakon tanulók,
mind a ruházati eladónak készülők versenyében első helyezést
elért diákok számára állást ajánlott a tanév befejezését követően.
A verseny minden résztvevője emléklapot, a dobogós helyezést
elért diákok pedig érmet, oklevelet és tárgyjutalmakat kaptak.

kornokként kezdhetik meg a cégcsoportnál pályafutásukat. A program időtartama általában 6-12 hónap. Ez
alatt az idő alatt a résztvevők mélységében megismerik
saját területük működését, emellett természetesen betekintést nyernek a társosztályok munkájába is.
A SPAR 2011-ben is jelentős számban fogadta a kötelező szakmai gyakorlatukat teljesítő, nappali tagozatos főiskolai, egyetemi hallgatókat és felsőfokú szakképzésben részt vevőket. A gyakorlat legfőbb célja, hogy a
diákok a felsőoktatási intézményekben megszerzett tudást valós gazdasági környezetben alkalmazhassák, elmélyíthessék. A hallgatók a SPAR vállalati kultúrájának
megfelelően olyan szakmai feladatokat kapnak, melyek
során gyakorolhatják az önálló, felelősségteljes munkavégzést, a problémamegoldást és a csapatmunkát.
A vállalat az elmúlt évben is nagy hangsúlyt fektetett a szakmai utánpótlás nevelésére. Így 2011-ben a
SPAR szupermarketekben és az INTERSPAR áruházakban országszerte mintegy 1000 kereskedelmi szakiskolás tanuló töltötte szakmai gyakorlatát. A fiatalokat
a gyakorlati képzésben és a vizsgakövetelményeknek
való megfelelésben felkészített, szakmájukat magasan
művelő SPAR-os kollégák, ún. tanulófelelősök felügyelték és segítették.

SZAKMA SZTÁR VERSENY
A SPAR TÁMOGATÁSÁVAL
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében megrendezett Szakma Sztár Versenyen a SPAR 2011-ben immár
harmadik éve főszponzorként vett részt és biztosította a verseny
lebonyolításához szükséges élelmiszer-vegyi áru területet lefedő
árukészletet. Ezenfelül a versenyen egyenletesen kiemelkedő
teljesítményt nyújtó diákot a vállalat különdíjban részesítette.
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Felelősséggel a munkatársakért
A SPAR Magyarország Kft. az ország egyik legnagyobb munkaadójaként,
több mint 13 000 munkavállalóért tartozik felelősséggel.
A cégcsoport kiemelten kezeli a munkatársak minőségi
képzését, az utánpótlás nevelését és értékeli hűségüket.
A SPAR alkalmazottai számára évek óta kedvező biztosítási csomagajánlatokat, alacsony mobiltelefon-előfizetési díjakat, előnyös banki szolgáltatásokat, kedvezményes üdülési lehetőségeket kínál. A vállalat 2011-ben is
iskolakezdési támogatással járult hozzá az iskoláskorú
gyermeket nevelő munkatársak szeptemberi kiadásainak
csökkentéséhez – 3070 család, 4190 gyermek részesült
támogatásban.

Arany Fenyő verseny és SPAR elismerések
Az elmúlt évben is megrendezésre került a SPAR-nál
már hagyománynak számító Arany Fenyő verseny a hálózat valamennyi üzlete számára. A fél évig tartó mystery
shopping kutatáson alapuló verseny fő célja a korábbiakkal megegyezően az volt, hogy a SPAR-üzletek által
képviselt magas szintű kereskedelem javításával növekedjen a vásárlói elégedettség és erősödjön a vállalat
pozitív megítélése. A négy kategóriában meghirdetett
versenyben az Év legjobb hipermarketje és az Év legjobb
szupermarketje címekért folyt a küzdelem, az utóbbin
belül három boltkategóriában. A tizenkét díjazott üzlet
dolgozói értékes jutalomban részesültek.
2011-ben ismét átadták az Év központi embere, az
Év kereskedője, az Év logisztikusa és az Év húsüzemi
szakembere díjakat a SPAR munkatársai körében. Tavaly
egy új elismeréssel, a Vass Sándor-emlékdíjjal bővült a
SPAR által kiosztott jutalmak száma. A díjat – melyet a
SPAR egy megbecsült kollégájának emlékére alapított az INTERSPAR áruházak középvezetőinek körében ítélték oda.

Egy csésze kávé az ügyvezetéssel – dolgozói
látogatás a központban
2011-ben is folytatódott az Egy csésze kávé az ügyvezetéssel meghirdetett dolgozói program, amely fórumot és
lehetőséget biztosít a SPAR munkatársainak, hogy sze22

mélyesen is megismerjék a cég vezetőit, elmondhassák
véleményüket, meglátásaikat. Amellett, hogy a találkozókon elhangzottak segítik a munkafolyamatok javítását, a
program elsősorban a dolgozókkal való párbeszéd folytatásáról és a munkatársak megbecsüléséről szól.

Mosolycsekk akció - megválasztották a SPAR
legudvariasabb eladóit
Tavaly a vásárlók és a dolgozók ismét eldönthették, hogy
kik a SPAR legkedvesebb eladói. Az ún. mosolycsekk
akció során a vásárlók közel egy hónapon keresztül szavazhattak a SPAR üzleteiben a legudvariasabb bolti dolgozókra, majd az akció utolsó hetében a kollégáknak is
lehetőségük nyílt egy adott üzleten belül megválasztani
az általuk legszimpatikusabbnak tartott munkatársat. A
magas számú vásárlói szavazatok is bizonyították, hogy
a vevők számára nagyon fontos a vásárlóbarát kiszolgálás, és a SPAR-nál dolgoznak a kereskedelmi szakma
legsegítőkészebb és legfelkészültebb munkatársai.

FELELŐS VÁLLALAT

Adjunk esélyt! –
SPAR HR-konferencia
A SPAR Magyarország Kft.
kiemelten kezeli a megváltozott
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának
kérdését. A vállalat ezirányú tevékenységeinek elismeréseként 2010-ben elnyerte a fogyatékosságbarátmunkahely címet, majd ezt követően 2011-ben „Adjunk
esélyt!” címmel nagy sikerű SPAR HR-konferenciát szervezett az esélyegyenlőség jegyében. Az eseményen a
témában illetékes kereskedelmi vállalatok, alapítványok,
oktató- és tanácsadó cégek, valamint szakszervezetek
képviselői vettek részt. A találkozón számos olyan kérdés felmerült, amely a megváltozott munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos. A konferencia résztvevői rendkívül hasznosnak értékelték a
téma napirendre tűzését, és folytatásra érdemesnek az
ebbéli tapasztalatcserét.

Jubileumi SPAR focibajnokság
Több mint 1000 gól született!
A 2010-es első SPAR-focibajnokság sikerét követően 2011-ben is megrendezésre került a sportesemény.
Tekintve, hogy a magyarországi SPAR az elmúlt évben
ünnepelte 20 éves születésnapját, ez egyben jubileumi

focibajnokság is volt. A bajnokságra 77 csapat jelentkezett, közülük a selejtező mérkőzések eredményeként – a
jubileumi évszámhoz igazodva – 20 csapat jutott tovább
a döntőbe. A 8 női és 12 férficsapatnak 2011. augusztus 21-én csodás környezetben, a felcsúti Puskás Ferenc
Labdarúgó Akadémián kellett megküzdeniük a dobogós
helyezésekért. A több mint 1100 résztvevő – SPAR-os
sportolók, és a szurkoló családtagok, kollégák – szó szerint is forró hangulatban, pompás időben, ragyogó napsütésben mérkőzhettek, szurkolhattak, szórakozhattak.

Egészséghíd Partnerlánc kampány
A SPAR az egészségtudatosság jegyében tavaly harmadik alkalommal csatlakozott az Egészség Hídja Öszszefogás Egyesület munkahelyi egészségtudatossági
kampányához, a Partnerlánchoz. A programban való
részvétellel a cégcsoport felhívta munkavállalói figyelmét
az egészséges életmód fontosságára és a mellrák megelőzésére irányuló, államilag szervezett szűrőprogramokon való részvételre. A kéthónapos kampány során az
orvosi tudnivalók és az egészségüzenetek mellett értékes
nyereményekért egy kvízjáték is várta az érdeklődőket.
A fődíj mellett a szerencsés nyertes meghívást kapott a
kampány zárófogadására, amelynek helyszíne a parlament vadászterme volt.
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SPAR a környezetért
A SPAR Magyarország Kft. olyan etikusan működő, átlátható vállalat,
amely az üzleti szempontok mellett környezeti tényezőket is figyelembe
véve végzi tevékenységét.
Élelmiszerhulladékból zöld energia
A SPAR sikeres projektjeinek egyike az élelmiszerhulladékok biogázüzemben történő hasznosítása, amelyet az élelmiszer-kereskedelmi láncok között elsőként alkalmazott. A
SPAR-csoport által működtetett egységekben – közel 400
üzlet, két logisztikai központ és egy húsüzem – megközelítőleg évi 1900 tonna biológiailag lebomló hulladék képződik,
amelyből a biogázkoncepció eredményeként környezetbarát, ún. zöld energia előállítása valósul meg, így is csökkentve a környezetbe kijutó káros anyagok mennyiségét.
A XIX. Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága az „Áruházi élelmiszer-hulladékok energetikai hasznosítása” című
jelentős innovációért 2011-ben elismerésben részesítette a
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft-t.

Költségmegtakarítás a másodnyersanyagokkal
Az áruházaknál keletkező és értékesíthető másodnyersanyagok (pl. papír, műanyag) szelektálása is kiemelt fontosságú. A munkatársaknak szervezett oktatások és a folyamatos ellenőrzés eredményeként az INTERSPAR áruházaknál
24
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a 2006-os bázisévhez viszonyítva 2011-re 41%-ról
56%-ra sikerült növelni a
hulladékok szelektálási arányát, míg az egész hálózatot
tekintve 39%-ról 51%-ra.
Az eredmények javulásával
fokozatosan csökkent a lerakott hulladékok mennyisége, ami a környezeti előnyök
mellett jelentős gazdasági
javulást is eredményezett.
1%-os javulás a szelektálási arányban 3%-os költségmegtakarítást jelent.
Budapest és néhány nagyobb város esetében a
biológiailag lebomló, forgalomból kivont zöldség-gyümölcs hulladékok szelektív
gyűjtése és komposztálással történő hasznosítása
révén jelentősen csökkent a
települési hulladéklerakókba
kerülő szerves hulladékok
mennyisége. Ez 2011-ben több mint 1000 tonna zöld hulladék hasznosítását jelentette.

A SPAR visszaveszi, amit
a természet nem tud!
A tradicionális haszonanyagok – a hullámkarton, fólia, vegyes papír mellett a SPAR visszaveszi a kereskedelmi italcsomagolást (PET, alu, egyutas üveg, társított csomagolás,
TETRA bevásárlószatyor) is a vásárlóitól. Ezek a folyamatosan kihelyezésre kerülő szelektív szigetek tárolóiba gyűjthetők.
Tovább ösztönözve a vásárlókat a szelektív hulladékgyűjtésre, a SPAR három sörgyárral együttműködve
alumíniumitaldoboz-visszaváltó automatákat helyezett ki
országszerte 40 üzletében. Minden darab alumínium italdobozért 2 forintot kapnak a vásárlók.
További környezetvédelmi intézkedésként az üzletlánc
2010 őszén az ország összes INTERSPAR áruházában,
majd 2011-ben valamennyi SPAR szupermarketben gyűjtőpontokat helyezett el, amelyekkel lehetővé tette a vásárlók
számára, hogy a jogszabályilag kötelező használt eszközök visszavételén túl, kulturált keretek között, szelektálva
adhassák le a feleslegessé vált elektromos és elektronikai
berendezéseiket. Így 2010-2011-ben 95 tonna elektronikai
hulladékot gyűjtöttek be, ártalmatlanítottak ill. hasznosítottak tovább a SPAR jóvoltából.

Környezettudatos csomagolás
2011 februárjától a 1,5 literes SPAR Verde sajátmárkás ásványvíz könnyített palackkal jelenik meg az áruházak polcain, ezáltal éves szinten 40 tonnával kevesebb műanyag
hulladék terheli a környezetet.

Optimalizált flotta
A jellegéből fakadóan nagy energiaigényű, és a környezetet terhelő áruszállítási tevékenységen belül sokféle lehetőség kínálkozik a környezetkímélésre, amelyet
a SPAR maximálisan ki is használ. A cégcsoport közel
400 egységből álló hálózatát két logisztikai központból
– Bicske, Üllő – látja el áruval, saját és alvállalkozói járműparkkal vegyesen. A logisztikai tevékenységhez kapcsolódóan számos ésszerűsítési megoldást alkalmaz a
cég. A centralizált áruszállítás, a két központ és a hálózat
viszonylatában a megfelelő optimalizálás, a flotta standardizálása, a szállítóeszközök környezetkímélő műszaki
megoldásai, valamint a gépjárművezetők vezetéstechnikai oktatása mind a futásteljesítmény, következésképp a
károsanyag-kibocsátás csökkenését eredményezi.

VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
A SPAR Magyarország Kft.
2011-ben második alkalommal készítette el a Good CSR
program keretében C típusú
CSR-jelentését. A cégcsoport ezzel a kiadvánnyal is a
felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozza, valamint
megosztja másokkal a
felelős működés terén tett
intézkedéseit és tapasztalatait.

25

FELELŐS VÁLLALAT

Társadalmi
szerepvállalás
A SPAR Magyarország Kft. életében
a gazdasági folyamatok, a fejlődés
és az ügyfél-elégedettség mellett
egyre fontosabb szerepet kap a
társadalmi teljesítmény, így a közösségi
hozzájárulások is szerves részét képezik
a cégfilozófiának.

retetszolgálat rászorultakat segítő munkájához. A fenti
támogatási formákon túl a SPAR az általa forgalmazott
környezetbarát bevásárlótáskák árából darabonként egy
forintot ajánlott fel a szervezetnek. Az így összegyűlt öszszeg 2011-ben 13 550 503 forintot tett ki, ezzel a szeretetszolgálat budapesti mentőautójának üzemeltetését
biztosítják.

Lufibohócok az INTERSPAR áruházakban
A cégcsoport a szeretetszolgálattal való kapcsolatán
túl, számos más, társadalmi érdeket szolgáló elképzelés megvalósításában is segítséget nyújt. Így például
az INTERSPAR hipermarketek előterében második éve
biztosít helyszínt a „Tegyünk a Leukémiás Gyermekekért
és Betegekért Közhasznú Alapítvány” számára, hogy a
szervezetet képviselő bohócok a gyerekeknek hajtogatott lufifigurákat osztogatva népszerűsítsék a szülők felé
az alapítványt, és egyben adományokat is gyűjtsenek.

Együttműködés a Magyar Máltai
Szeretetszolgálattal
A segélyszervezet és a SPAR Magyarország Kft. együttműködése tizenhat éves múltra tekint vissza, ezalatt az
idő alatt számos karitatív projektet valósított meg közösen a két szervezet. Ennyi ideje tart a karácsony előtti
Adni öröm akció is, melynek során a SPAR vásárlóinak
adományait a Máltai Szeretetszolgálat juttatja el a rászorulóknak. Legutóbb százhatvan tonna tartós élelmiszert
sikerült gyűjteni, amiből 35 600 család kapott ajándékot. A segítség jelentős elemei közé tartoznak a SPAR
áruházaiban megvásárolható adománykártyák is, amelyek 2011-ben 5 267 600 forinttal járultak hozzá a sze-

JÁTSZÓBUSSZAL A GYERMEKEK
MOSOLYÁÉRT
A Szeretetszolgálat és a SPAR együttműködésnek köszönhetően
indulhatott útjára az első Máltai játszóbusz 2011 augusztusában,
a sellyei kistérségben. Statisztikai kimutatások szerint hazánkban
több mint ötszáz olyan település található, ahol semmilyen gyermekeknek szóló rendezvény sincs, nincsenek közösségi terek
és alkalmak, de még csak egy játszótér sem várja a kicsiket.
A mozgó játszótér egy játékokkal felszerelt mikrobusz, amellyel
szakképzett, nagy rutinnal rendelkező pedagógusok érkeznek a
legszegényebb településekre, hogy játszani tanítsák az ott élő
gyerekeket. A 20. Budavári Borfesztivál Jótékonysági Borárverésén összegyűlt 5.220.000 forintot a szervezők a Magyar Máltai
Szeretetszolgálatnak ajánlották fel, mely összeget a Szervezet
játszóbuszprogramjának bővítésére fordította.
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20. Budavári Borfesztivál
2011-ben szintén a 20. születésnapját ünnepelte a Budapesti Nemzetközi Bor- és Pezsgőfesztivál, amelynek
fő támogatója a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
volt. A hazai borászatok erős médiaérdeklődéssel kísért
nagyszabású seregszemléje az elmúlt két évtized során
komoly rangot és nemzetközi ismertséget vívott ki magának. A Borfesztivált számos kísérő rendezvény egészítette ki, mint pl. jubileumi gálakoncert, boregyetem, szüreti
felvonulás és jótékonysági borárverés.
A SPAR a magyar áruk elkötelezett kereskedőjeként
különösen nagy súlyt helyez a magyar borászat kultúrá-
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jának és hagyományainak képviseletére. A cégcsoport
legnagyobb áruházaiban szakbolti színvonalú kínálatot
alakított ki, egyedi és különleges ajánlatokat nyújtva a
vásárlóknak. Ehhez a borforgalmazási üzletpolitikához jól
illeszkedik a nemzetközi hírű rendezvény felkarolása. A
fesztivál jó alkalmat nyújtott a SPAR-csoporttal együttműködő, neves hazai borászatokkal közösen kialakított, minőségi „SPAR Válogatás” megjelölésű, egyedi
bormárkaválaszték népszerűsítésére.

26. SPAR Budapest Nemzetközi Maraton

ELISMERÉSEK
ARANY TALLÉR-DÍJ
A Mai Piac magazin múlt évben is átadta 1997-ben alapított,
rangos kereskedelmi szakmai díját, és 2011. február 3-án a
„kereskedelemben nyújtott kimagasló teljesítményért” kategóriában 2008-at követően ismét Arany Tallér-díjjal jutalmazta a SPAR
Magyarország Kft-t.
SUPERBRANDS-DÍJ
2011-ben hetedik alkalommal ítélte oda a Superbrands Magyarország szakértői bizottsága a Superbrands-díjakat, mely
szakmai alapon díjazza Magyarország legjobb márkáit. 2011-ben
a SPAR-csoport SPAR, INTERSPAR és Kaiser’s márkája is részesült a rangos elismerésben.

Állatvédelmi szervezetek, állatkertek és vadasparkok támogatása
A SPAR Magyarország Kft. 2011 augusztusában adományozási projektet indított, amelybe minden áruházat
szeretne bevonni, akinek a vonzáskörzetében működik
olyan szervezet, egyesület, állatkert vagy vadaspark,
amely állatok gondozásával, megmentésével foglalkozik,
és szívesen veszik az áruházakban feleslegessé váló,
kereskedelmi forgalomba nem hozható vagy onnan kivont termékeket takarmányozás céljából. A cégcsoport
a megfelelő engedélyekkel rendelkező szervezeteknek
hús, húskészítmény, tejtermék, zöldség-gyümölcs és
pékáru felajánlásával tud segíteni. 2011 végén 43 üzlet
bevonásával 14 szervezet részesült ilyen jellegű adományozásban.

A cégcsoport támogatottjai között olyan nagyszabású,
az egészségtudatosságot népszerűsítő és társadalmi
szempontból tömegeket megmozgató sportesemény is
szerepel, mint a SPAR Budapest Nemzetközi Maraton
és Futófesztivál. Minden idők legnagyobb Budapest
Maratonja 26. alkalommal került megrendezésre a fővárosban, 2011. október 2-án. Az eseményre 16 350en neveztek, korábban soha ennyien nem vettek részt
az ország legnagyobb futórendezvényén. A versenyen
a maratoni távot egyéniben, valamint három- és ötfős
váltóban lehetett teljesíteni. Emellett 30, 7 és 3,5 kilométeres távon történő indulásra, valamint 600 méteres
SuperShop családi futásra volt lehetőség. A látogatókat a helyszínen az egészségtudatosság jegyében
egésznapos programok várták. A SPAR az általa forgalmazott SPAR Natur*pur bio termékeket kóstoltatással
népszerűsítette. Az egészségmegőrzés egyben a szolidaritás fontosságára is felhívta a figyelmet: ennek jegyében több jótékony célú, adománygyűjtő akcióra is sor
került.
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