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A vásárlók hűségéért

TANN húsüzem

a SPAR TÖRTÉNETE

áruház

rmék
saját és exkluzív márkate

m2 eladótér

milliárd Ft forgalom

új SPAR
szupermarket

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 Magyarországon

működő teljes Plus hálózatot. A
cégcsoport 2012-ben megkezdte a franchise rendszer kiépítését
Magyarországon.
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 kapcsolódóan – átadták a SPAR saját hús-

feldolgozó üzemét, mely folyamatosan bővíti kapacitását. 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 2012 végén
391 egységével 150 településen
volt jelen.

A SPAR
a világban

A SPAR-t 1932-ben, a
hollandiai Zoetermeer-ben
alapította egy Adriaan van Well
nevű kereskedő.
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.

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 2012-ben
négy kontinens 34 országára terjedt ki, több mint
12 ezer különféle méretű egységgel és 6 millió m 2
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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TÉNYEK ÉS ADATOK

“

2012-ben minden téren megújult, fejlődött a SPAR.
• Megkezdődött a személyzetfejlesztési tevékenység új
alapokra helyezése, mert munkatársaink jelentik sikereink
forrását
• Elindult a partneri együttműködés a magánkereskedőkkel
• Új üzleteket nyitottunk és a SPAR szupermarketek
többségét felújítottuk, hogy minél szebb áruházakban fogadjuk
vevőinket
• Mi is Erzsébet-utalvány elfogadóhely lettünk
• Fókuszba kerültek a TANN húsüzem kiváló minőségű
termékei
• Megújult a SuperShop program
Ha a cég jól működik, akkor mindenki nyer!

“

Erwin Schmuck, ügyvezető igazgató

Növekedési pályán a SPAR
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. a 2012-es üzleti évben 421,5 milliárd forint
forgalmat realizált, mely 8%-kal haladja meg a 2011. évi értéket.
A cégcsoport 2012-ben folytatta üzlethálózatának fejlesztését, megújítását, emellett elindított egy új programot is,
a SPAR franchise rendszer kiépítését Magyarországon. Az
év második felében megnyíltak az első ilyen típusú üzletek,
SPAR Partner és SPAR express néven.
A vállalat az elmúlt évben két új SPAR szupermarketet
és három City SPAR üzletet nyitott Budapesten. A belváros
szívében átadott utóbbi egységekkel tízre nőtt a Magyarországon működő City SPAR üzletek száma. Az év során
megújult az ország első INTERSPAR áruháza a Győr, Fehérvári u. 3. címen.

Egy 2012. évi nagyszabású program eredményeként 249
SPAR szupermarket külső és belső környezetén végeztek kisebb-nagyobb felújítási munkákat, melynek eredményeként
a vásárlók még szebb és kényelmesebb körülmények között
intézhetik bevásárlásaikat.
2012 végén a SPAR üzlethálózata 391 egységből állt. Az
ország egyik legnagyobb élelmiszer és napi cikk kereskedelmi
lánca 31 INTERSPAR hipermarketet, 358 SPAR szupermarketet, köztük tíz City SPAR egységet, valamint egy SPAR Partner
és egy SPAR express üzletet üzemeltetett. A hálózathoz tartozó áruházak összes eladótere 391 289 m2-t tett ki.

2007

2008
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2010

2011

421,5

389,6

381,3

397,4

374,2

284,5

Tények 2012

Üzlettípus

Üzletek száma (db)

Eladótér mérete (m2)

INTERSPAR

31

132 160

SPAR
Összesen

360
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259 129
391 289
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5

Hálózatfejlesztés

Elkezdődött a SPAR
franchise-rendszer kiépítése
2012-ben a SPAR Magyarország Kft. elindította új bolthálózat-fejlesztési
programját, a SPAR franchise rendszer hazai kiépítésével.
több helyen válnak elérhetővé a
fogyasztók számára a SPAR vásárlók által ismert és kedvelt szolgáltatásai. Ugyanakkor mindazon
előnyök, melyekkel egy tulajdonosként, családi vállalkozásként
üzemeltetett egység rendelkezik,
mint például a kiszolgálási színvonal, a vevőismeret, valamint a vásárlókkal való személyes kapcsolat, hosszabb távon beépülnek a
SPAR üzleti kultúrájába is, tovább
emelve annak színvonalát.

SPAR arculat,
széles választék

Elsőként Wittner Márton móri magán-kiskereskedő csatlakozott az új SPAR-hálózathoz. 2012. szeptember 20-án
egyik, 300 m2 alapterületű üzlete SPAR Partnerként, egy
másik 100 m2-es egysége pedig 2012. november 15-én
SPAR express néven nyitott meg.
Egymás üzleti gyakorlatának és tapasztalatainak
hasznosításával mindkét fél kölcsönös előnyöket élvez
az együttműködés által. A SPAR – egyéb tevékenységei
mellett – ezzel a megoldással is támogatni tudja a hazai
kisvállalkozásokat, s az ilyen együttműködés révén még

Wittner Márton és családja
Wittner Márton sokéves tapasztalattal rendelkező kereskedő, 1989-ben kezdte a kereskedelmi szakmát. Három móri
üzletét családi vállalkozásként üzemelteti feleségével együtt és
három gyermeke közül már a legnagyobb is segíti a munkát.
Szemléletében meghatározó a vevőközpontúság, a vásárlók
szeretete, mely a SPAR-ra is jellemző, s így közös érték.
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A SPAR hálózathoz való csatlakozást arculatváltás, valamint szortiment-bővítés kísérte. A SPAR
Partner és a SPAR express üzlet
külső felületén és az eladótérben is megjelent a SPAR
logó és kihelyezésre kerültek a vállalat eladáshelyi reklámeszközei. A termékkínálatba bekerültek a SPAR saját
és exkluzív márkái, valamint a TANN húsüzemből származó, garantáltan ellenőrzött minőségű előrecsomagolt
húsáruk. A partnerré válás a SuperShop kártyarendszer
átvételét is jelentette, s az üzletekben is elérhetővé váltak
a SPAR hűségakciói. Továbbá a SPAR Partner üzletben a
vásárlók a cégcsoport heti akciós újságaiban megjelenő
kedvező árakat is élvezhetik.

City SPAR szupermarket, Budapest IX. Mester utca

City SPAR:
gyors, fiatalos,
kényelmes
A SPAR Magyarország Kft. minőségi
üzletfilozófiáját követve 2012-ben
három új City SPAR szupermarketet
nyitott Budapest belvárosában. Az új
üzletekkel tízre nőtt a Magyarországon
található City SPAR egységek száma.
A City SPAR szupermarket egy olyan belvárosi, a kényelmi szempontokat szem előtt tartó és gyors bevásárlást biztosító üzlettípus, melynek kialakítása, egyedi választéka a környék lakosságán túlmenően kedvez
a közelben dolgozóknak, az átutazó közönségnek,
valamint a bel- és külföldi turistáknak egyaránt. Az
áruházak polcain megtalálhatóak a kedvelt SPAR saját márkás termékek ugyanúgy, mint a vállalat saját

húsüzeméből származó, garantáltan kiváló húsáruk.
Az üzletek kínálatában a bőséges frissáru választékot
a félkész és azonnal fogyasztható élelmiszerek széles skálája egészíti ki. A szendvicsek, pizzák, saláták,
helyben sütött ropogós pékáruk, grillezett finom falatok, hidegkonyhai készítmények a legkifinomultabb ízlésű vásárlóknak is megfelelnek.
A City SPAR üzletek kialakításánál kiemelt szempont
a praktikusság, a magas szintű technikai felszereltség
és nem utolsósorban a tökéletes higiénia. A szupermarketekben a vevők kényelmét szolgálja a bevásárlókosarakhoz kialakított, vásárlást könnyítő kocsi.
A legújabb City SPAR egységek egyik különlegessége a választékban gazdag, kihelyezésben igényes,
exkluzív bor- és nemesital-kínálat.

Környezetkímélő áruházak
A SPAR Magyarország Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy
újonnan nyíló üzletei környezetkímélő egységek legyenek. Így
a fenntartható fejlődés jegyében a IX. kerület Mester utcai City
SPAR egységben, valamint a Teréz körút 28. címen nyitott
új SPAR szupermarketben környezetkímélő épületgépészeti
megoldást alkalmaztak. Az üzletek energiaellátása az ún. Változó Hűtőközeg Tömegáramú (VRV) technológiára épül, mely
egyben biztosítja a légkondicionálást, a technológiai hűtést és
a fűtést. Ez a megoldás rendkívül energia-hatékony, alacsony
CO2 kibocsájtású és a hagyományos rendszereknél lényegesen jobb a helykihasználása.
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SPAR szupermarket, Budapest XVIII. Sallai út

ÚJ SPAR szupermarketek
2012-ben a cégcsoport két új SPAR
szupermarketet nyitott Budapesten.
Az egyik üzlet a XVIII. kerület, a másik
pedig Terézváros lakói számára
teszi elérhetővé a SPAR vevőbarát,
minőségi kereskedelmi szolgáltatásait.

SPAR szupermarket, Budapest VI. Teréz körút
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Az üzletek kínálatában több ezer termék szerepel, melyeknek túlnyomó többsége frissáru. A keresett márkatermékek
mellett az áruházakban megtalálhatók a kiváló minőségű,
kedvező árú SPAR saját márkás termékek, valamint a különleges fogyasztói igényeket kielégítő árucikkek is. A kényelmi szempontokra figyelve, látványpékség és húspult is
helyet kapott a szupermarketekben, valamint helyben sütött
grilltermékek is várják a vásárlókat.
Az új SPAR áruházak modern eladóterükkel és magas
színvonalú szolgáltatásaikkal kellemes és gyors bevásárlási
környezetet biztosítanak.

Hálózatfejlesztés

Felújítási offenzíva
a SPAR-hálózatban
A 2012-ben megvalósult nagyszabású program eredményeként 249 üzlet külsőés belső környezetén végeztek kisebb-nagyobb felújítási munkálatokat.
Négy hónap alatt összesen 617
tétel kijavítása valósult meg.
A program során többek között
padló- és tetőjavítások, festések, graffiti eltávolítások, és
hűtőcserék történtek. A munkálatokkal párhuzamosan az
árukihelyezés is módosult. Az
üzletekben a termékprezentáció átlátható és vevőbarát
szempontok szerint változott.
A felújítási program eredményeként, a vásárlók még szebb
és kényelmesebb körülmények
között intézhetik napi- és nagybevásárlásaikat.

SPAR szupermarket, Bicske
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TANN HÚSÜZEM

TANN húsüzem:
garancia
a minőségre
A SPAR Magyarország Kft. az
élelmiszerkereskedelmi láncok között
elsőként és azóta is egyedüliként 2004
végétől működtet saját húsüzemet
bicskei központja területén.
A húsüzem 2012. január 1-jétől TANN Magyarország Kft.
néven működik. Az ország egyik legmodernebb technológiával működő üzeme, megnyitása óta több lépcsőben
fejlődött, bővítette kapacitását. A 7900 négyzetméteres egységben 2012-ben 2000 darab szarvasmarhát és
300 000 darab sertést dolgoztak fel, 7000 tonna saját
márkás húskészítményt gyártottak és 8 millió tálca húst
csomagoltak.
A kiváló minőségű frisshús és a SPAR neve a húsfeldolgozó 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 cégcsoport szigorú követelményeinek.

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
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elsőként szerezte meg az ISO 22000 élelmiszerbiztonsági
szabvány szerint felépített rendszer tanúsítását. Ez a nemzetközi szinten leginkább elfogadott szabvány a HACCP
irányelveit hangolja össze a kialakult termékgyártói gyakorlattal, megkönnyíti az élelmiszeripari folyamatok során
fellépő kockázatok hatékony feltárását és kezelését, egyben a vevői igényeknek való legmagasabb szintű megfelelés biztosítéka is. A minőségirányítási rendszer felülvizsgálatára évente kerül sor a Quality Austria tanúsító szervezet
által. A 2012-es júniusi audit hiba nélkül, sikeresen zárult.

Kiváló saját márkák a SPAR húsüzeméből
A SPAR húsüzemében előállított termékek sikere évről
évre nő. A nagyrészt hazai alapanyagok feldolgozása
után, a friss sertés- és marhahús mellett az üzemből mintegy 50 féle kiváló minőségű saját márkás húskészítmény
kerül 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. 2012-ben a húsüzem saját
márkás készítményeinek kínálata többek között olyan kiváló termékekkel bővült mint a Regnum Gusto sonka, a
Regnum Kölyök grill kolbász és a SPAR sajtos/magyaros
grill kolbász. A csomagolt húsok kategóriájában pedig újdonságként megjelent a Regnum göngyölt sertés karaj és
a Regnum Cordon bleu.
A SPAR húsüzem nemzetközi elismertségét mutatja,
hogy kétféle húskészítményét – az S-Budget párizsit és az
S-Budget frankfurti virslit – a magyarországi üzem szállítja
a szlovéniai SPAR-hálózatoknak.

TANN HÚSÜZEM

Friss hús –
Egyenesen a húsüzemünkből!
A SPAR és INTERSPAR áruházak fő
erősségét a legkülönfélébb fogyasztói
igényeket kielégítő frissáru kínálat jelenti.
Így a cégcsoport kiemelt figyelmet fordít ezen termékcsoportok fejlesztésére, vonzó bemutatására, eladáshelyi és egyéb reklámozására.
2012-ben a SPAR Magyarország Kft. kommunikációs
tevékenységének középpontjába a TANN húsüzem termékei kerültek. A „Friss hús - Egyenesen a húsüzemünkből!” szlogennel indított, jelentős média-megjelenéssel
kísért kampány célja az volt, hogy népszerűsítse a SPAR
saját húsüzeméből, szigorú ellenőrzés mellett az üzletek
pultjaiba kerülő, kiváló minőségű húskészítményeket, valamint a friss sertés- és marhahúst.
A kampány reklámarcának Vas Zsolt INTERSPAR frissáru
területi vezetőt választották, aki nagy szakértelemmel és
sok éves tapasztalattal rendelkezik a hús területen.

Elismerés a SPAR „Friss hús”
eladáshelyi reklámjáért
A magyarországi POPAI versenyen 2012. november 8-án különdíjat nyert a SPAR „Friss hús - Egyenesen a húsüzemünkből!”
kampányának attrapja, amelyen Vas Zsolt hentes szakértő aktuális
húsüzemi ajánlatokat hirdet a SPAR-csoport üzleteiben.

Vas Zsolt a következőképpen foglalta össze a
SPAR húskészítmények és az üzletekben kapható
friss hús kimagasló értékesítési eredményeinek, valamint a vásárlók körében tapasztalt kedveltségének
titkát:
„Elsőként magát a húsüzemet emelném ki, melynek szerepe meghatározó. Üzleteink az üzem indulásától kezdve egységes, magas minőségű húst kínálnak vásárlóink számára azáltal, hogy egy helyről
érkezik minden tőkehús. Ez persze önmagában nem
lenne elegendő. Az eredményességhez kell egy jól
működő és képzett értékesítési csapat is. Az üzletekben dolgozó kollégáink nap mint nap hozzájárulnak
a sikerhez ízléses pultjaikkal, ajánlásaikkal, melyeket
vásárlóink nagy örömmel fogadnak. Összességében
a szervezett csapatmunkában látom sikereink titkát.”
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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.
mények betartását évente audittal ellenőrzi, amelyet saját
kollégák vagy alvállalkozók
bevonásával végez. A cégcsoport 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 minőségirányítási osztálya független és akkreditált
partnerlaboratóriumokban, valamint a saját húsüzemében
évente többször végeztet ellenőrzéseket a forgalmazott
vagy előállított termékek minőségére vonatkozóan. A vállalat előnyben részesíti azokat a beszállító partnereket,
akik a jogszabályi minimumon túl olyan minőségirányítási
és/vagy élelmiszerbiztonsági rendszereket tartanak fenn,
amelyek az átadott termékeket kiemelik és megkülönböztetik a hasonló, forgalomban lévő termékektől. A SPAR
a saját márkás termékeit beszállító cégeknél a követel-

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 9001:2008as 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
• 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.
• 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.
• 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.
• A rendszer alkalmazása elősegíti az etikus partneri kapcsolatok működését a beszállítókkal, alvállalkozókkal.
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SPAR-márkatermékek

SPAR-márkatermékek:
kiváló minőség kedvező áron
A saját márkás termékek térhódítása a kereskedelemben világszerte megfigyelhető
tendencia. A gazdasági válság hatására és a szűkülő fogyasztás miatt e termékek
szerepe az elmúlt években még inkább felértékelődött.
A SPAR Magyarország Kft. 1997-ben kezdte el saját márkatermékei bevezetését, és azóta is folyamatosan bővíti választékát. Az áruházlánc 2012 végén több mint 2000
féle saját- és exkluzív márkaterméket kínált üzleteiben. A
cégcsoport saját márkás termékforgalmából a magyar áruk
több mint 80%-kal részesednek.
A saját márkás 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 20-30%-kal kedvezőbb áron kaphatók a cégcsoport üzleteiben.

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 glutén és laktózérzékeny vásárlók számára megoldást kínáló SPAR free from árucsoport.

Pakk verseny – A SPAR ismét díjat kapott!
A Kreatív Csoport 2012ben negyedik alkalommal
meghirdetett Pakk csomagolásdesign versenyén,
a saját márkás termékek
kategóriájában a SPAR
PREMIUM termékcsalád
kapta az első díjat.

Exkluzív márkák
A SPAR Magyarország Kft. választékában olyan kiváló minőségű exkluzív márkák is szerepelnek, mint a Splendid
mosó-és tisztítószercsalád, a SPAR PREMIUM termékcsalád, a DESPAR márkajelzésű olasz specialitások, vagy a kisgyermekes családoknak több mint 100 féle terméket kínáló
Pretty Baby márka.

Takarékos S-Budget termékek
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. 2012 végén
a cégcsoport több mint négyszáz S-Budget terméket kínált
üzleteiben. A termékcsaládhoz kapcsolódó vidám pénztárcafigura és a könnyen felismerhető csomagolás egyaránt
hozzájárultak az S-Budget márka sikeréhez.
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A vásárlók hűségéért

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.
A magyarországi SPAR üzleteiben az elmúlt évet végigkísérte a pontgyűjtő láz. Alighogy befejeződött a 2011ben indult WMF akció a tél végén, Garfield máris színre
lépett a tavaszi Szafarimánia promócióban. Ezt követte
nyáron a DIADORA sportszerek akciója, majd elindult a
pontgyűjtés a PUMA TIME karórákért. Ezután az évet ismét egy WMF hűségakció zárta.

Pontgyűjtés DIADORA sportszerekért
2012. május 17. és július 8. között a cégcsoport egy
nagyszerű pontgyűjtő akciót kínált vásárlóinak. Ezúttal a
jól ismert és világszerte népszerű DIADORA termékekhez
juthattak hozzá rendkívüli, akár 87%-os kedvezménnyel.
Az exkluzív sporttáskák és – eszközök (pl. tollas szett, kosárlabda) kiváló ajándékként szolgáltak családtagoknak,
barátoknak egyaránt, segítve a közösségi, sportos időtöltéseket.

Szafarimánia Garfielddal
A SPAR és INTERSPAR áruházakban a 2012. március
29-től május 23-ig tartó Szafarimánia akcióban a SPAR
Magyarország Kft. vásárlói újra találkozhattak a korábbi
Dzsungelmánia akció során már sikeresen debütált kedvelt képregény- és rajzfilmfigurával, Garfielddal. Ezúttal a
sivatagok és szavannák varázslatos élővilágát ismerhették
meg a kalandra vágyók, akik a színes Szafarimánia albumba gyűjthették a vásárlásaik után 2000 forintonként kapott
matricákat.

PUMA TIME karórák - sportos, divatos,
praktikus
A 2012. július 5. és 2012. szeptember 12. közötti akcióban
a SPAR-csoport minden vásárló számára elérhetővé tette
a világ egyik vezető sportmárkájának divatos termékeit, a
PUMA TIME karórákat. A vásárlók hűségpontokkal akár
62%-os kedvezménnyel lehettek boldog tulajdonosai az
értékes és praktikus daraboknak, melyek az aktív életmód
tökéletes kiegészítői.

Mesterszakács mindenkor!
A 2012. október 11-én indult hűségakcióban a vásárlók a
korábban már többször is nagy sikert aratott, csúcsminőségű WMF márkájú konyhai termékekért gyűjthették a pontokat. Ezúttal serpenyők, kiegészítők és elektronikai termékek
szerepeltek az akcióban.

A WMF akció nemzetközi
elismerésben részesült
A SPAR 2011 végén indult és 2012. február 29-én befejeződött
nagy sikerű WMF hűségpont akciója 2012. június 12-én Londonban elnyerte az Európa legjobb hűségpromóciós marketingkampánya díjat.
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SUPERSHOP PROGRAM

SuperShop: még több
kedvezmény a törzsvásárlóknak

2012. augusztus 30-tól megújult a SPAR
SuperShop törzsvásárlóinak nyújtott
kedvezmények köre.
A 200 forintonkénti vásárlási érték után adott SuperShop
pontok mellett sok új előnyt nyújtanak a programban
biztosított kedvezmények. A SuperShop kártyabirtokosok rendszeres, kizárólag törzsvásárlóknak szóló akciós ajánlatok közt válogathatnak: számos termékre és
árucsoportra azonnali árkedvezményeket, többszörös
vagy extra SuperShop pontokat, egyedi ajánlatokat
kapnak. Sőt, már a matricás hűségakciókban is felhasználhatják SuperShop pontjaikat, hogy még kedvezményesebben és gyorsabban vásárolhassák meg a
kínált termékeket.
A kapott kedvezmények sora a kasszánál fizetéskor
sem ér véget, köszönhetően egy egyedülálló innovációnak:
Magyarországon 2012-ben vezette be a SPAR-csoport az
üzleteiben az Extra SuperShop Kupont. A törzsvásárlók a
vásárláskor kapott SuperShop bizonylaton egy személyre
szóló Extra Kupon ajánlatot kapnak, amelyet következő
vásárlásuk alkalmával válthatnak be. Az új ajánlati forma
rendkívül népszerűnek bizonyult, az így hirdetett termékek
forgalma többszörösére növekedett.

SUPERSHOP PARTNEREK

Közel 800 SuperShop
elfogadóhely és bankfiók
31 INTERSPAR hipermarket
360 SPAR szupermarket
170 OMV töltőállomás
24 OBI barkácsáruház
30 Burger King étterem
141 ERSTE bankfiók
20 UNION Biztosító területi iroda,
ügyfélszolgálat
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SPAR ONLINE

Elsők
között
az online
marketing
területén is
A SPAR Magyarország Kft. 2012ben minden eddiginél erősebben volt
jelen a hazai online média piacon.
Az előző évhez képest 2012-ben 34%-kal több, közel
3 millió vásárló keresett információkat, termékajánlatokat a
www.spar.hu honlapon. Összesen több mint 13 millió
példányban mentek ki a SPAR hírlevelei és a nyáron indult www.ajanlatok.spar.hu weboldalon év végére havi
130 ezer felhasználó tájékozódott a cégcsoport heti akciós ajánlatairól. Mindezeken felül a vállalat egész évben
futó árkommunikációs bannerjeivel
5,1 millió embert ért el, továbbá az
Interneten közel 137 ezren kerestek
és kattintottak rá a SPAR-csoportra
a Google rendszerén keresztül.

Sikeres közösségi média menedzsment
A közösségi média menedzsment
aktivitások kiterjedtsége egyedülálló
a SPAR Magyarország Kft. esetében. A vállalat jelen van a Facebookon, a YouTube-on, a Twitter-en, a
LinkedIn-en, az Instagram-on és
a Pinterest-en. A Facebook SPAR
felhasználóinak száma 2012 végén
közel 150 ezer fő volt. E felhasználók 2012 végére 2,1 millió magyar
vásárló elérését biztosították a platform nyújtotta széleskörű és költséghatékony lehetőségek által.
16

Tejes doboz-tervező verseny
– Interaktív játék a weben
A cégcsoport 2012. április 12. és május 10. között
kreatív játékra hívta Magyarország online közösségét. A „Tervezz SPAR tejesdobozt!” címet viselő játék
keretein belül a pályázóknak – iskoláknak és magánembereknek - meg kellett
tervezniük a SPAR ESL
2,8%-os tej dobozának új
designját. A versenyre több
mint 18 ezer terv érkezett,
melyekre a felhasználók
1,1 millió szavazatot adtak
le. A győztes terv alkotója
500 ezer forint értékű SPAR
vásárlási utalvánnyal gazdagodott, valamint alkotását
a SPAR meg is valósította.
2012 utolsó negyedévében
kerültek az áruházak polcaira a nyertes grafikával
készült SPAR ESL tejes-dobozok. Az iskolák versenyében a SPAR 1 200 liter tejet
adományozott a jövő generációjának, ezzel is hozzájárulva a gyermekek egészséges étrendjéhez.

SPAR ONLINE

Elindult a TANN húsüzem
online kommunikációja
A 2012-ben „Friss hús - Egyenesen a húsüzemünkből!” szlogennel indított kampány részeként év végére
elkészült a húsüzem saját weblapja, a www.frisshus.hu.
A látogatók azóta a weboldalon tájékozódhatnak az
üzem termékeiről, a legfrissebb akciókról és recepteket is kereshetnek a több mint ezer tételből álló adatbázisból.

Aranyérmes a SPAR Chef mobil applikáció
A Kreatív szaklap által szervezett Hipnózis 2012 reklámversenyen
a mindennapi főzést megkönnyítő – közel ezer receptet,
bevásárlólistát és borajánlót is tartalmazó – SPAR Chef mobil applikáció az „online egyéb” kategóriában aranyérmes helyezést ért el.

A SPAR az SMBP versenyen díjat kapott
A SPAR-csoport online területen elért eredményeit harmadik
hellyel jutalmazták 2012 decemberében a Kreatív Csoport Social
Media Best Practice (SMBP) versenyének díjkiosztó gáláján.

petésként a fiúnak a műsorvezető személyesen adta
át karton mását. A SPAR-csoport videóra rögzítette az
átadás jeleneteit, majd a felvételt feltöltötte Youtube
csatornájára, valamint kitette a hírt Facebook oldalára
is. A videó rövid idő alatt hatalmas sikert aratott: több
mint 40 ezren nézték meg és a hírrel közel 110 ezer fő
találkozott a legkülönbözőbb online platformokon.

Karitatív célú malacetetés a SPAR Facebook
oldalán
A SPAR Magyarország Kft. karitatív tevékenységét
decemberben online felületeire is kiterjesztette, melynek
kedvezményezettje a Máltai Szeretetszolgálat volt. A
2012. december 6-tól 23-ig tartó közösségi kampányban a Facebook felhasználói egy különleges játékban,
virtuális malacetetéssel adakozhattak. A lelkes felhasználóknak köszönhetően a „malachízlalás” során 1000
kilogramm hús gyűlt össze, melyet a SPAR húsüzeme
adományozott a Máltai Szeretetszolgálat Kelta utcai és
pátyi szociális konyháinak. A játékkal 1,2 millió fő találkozott, amely a SPAR közösségi média történetének
eddigi legkiemelkedőbb eredménye.

Online víruskampány Ördög Nóra segítségével
2012.07.26-án érdekes kérés érkezett a SPAR
Facebook oldalára. Egy egyetemista megkérte a
SPAR-t, hogy juttasson el hozzá egy – a cégcsoport
üzleteiben kihelyezett – életnagyságú kartonfigurát Ördög Nóráról. A vállalat teljesítette a kérést és megle17

A Budapest, Sallai úti SPAR szupermarket munkatársai

Képzés és karrier
A cégcsoport sokrétű képzési rendszere lehetőséget nyújt kollégáinak a folyamatos
fejlődésre és a szakterületükön való továbbképzésre.
2012-ben a korábbiakhoz képest még nagyobb hangsúlyt kapott a munkatársak szakmai továbbképzése, így
az év közepén önálló szervezeti egységként, kiterjedt
feladatkörrel létrejött a Személyzetfejlesztési osztály és
megkezdődött egy új, modulrendszerű képzési program
kialakítása.

Akkreditált Felnőttképző Intézmény a SPAR
A felnőttoktatásban elért kimagasló eredményei alapján a
vállalat 2006-ban megkapta az Akkreditált Felnőttképző
Intézmény tanúsítványt, és ezzel egyedülálló módon a
SPAR Magyarország Kft. lett az első ilyen kereskedelmi
vállalat az országban. A cégcsoport 2010-ben ismét bizonyított, és az eredményes audit révén akkreditációját
2014-ig meghosszabbították.
E minősítés és a szabályozott oktatási folyamatok által a
SPAR ezen a területen is állandóan magas minőséget tud
biztosítani, ezzel is növelve dolgozói, partnerei bizalmát.
2012-ben az alkalmazottak mintegy 50%-a vett részt
különféle SPAR által szervezett belső és külső képzésen.
Belső oktatás tekintetében a cégcsoport több mint 50
féle képzést kínált, amelyek többek között a frissáru terü18

letekre, kommunikációs ismeretekre, vezetői ismeretekre
fókuszáltak. Mindemellett többféle OKJ-s képesítést is
szerezhettek a kollégák.

SZEMÉLYZETFEJLESZTÉS

külföldön tanultakat Magyarországon is kamatoztassák. A
programban való részvétel feltétele a német nyelv középszintű ismerete és természetesen az, hogy munkakörébe
tartozó feladatait nagy szorgalommal, lelkiismerettel lássa
el a kolléga.

Karrierprogram a SPAR munkatársai számára
2012-ben a SPAR karrierprogramjának része volt a kollégák számára meghirdetett gyakornoki program is. Ennek eredményeként a résztvevők a sikeres felkészülés, a
befektetett plusz munka és a témazáró prezentáció után
magasabb beosztásba kerülhettek, területtől függően többek között junior beszerző, illetve boltvezető, vagy boltvezető-helyettesi pozícióban folytathatták tovább SPAR-os
karrierjüket.

Külföldi tapasztalatszerzés
A SPAR munkavállalói részére külföldi gyakornoki programot is szervez, melynek során a pályázatot elnyert kollégák tapasztalatszerzés céljából néhány hetet a SPAR
Ausztriánál tölthetnek. Ez idő alatt egy külföldi mentor segítségével betekintést nyernek az anyavállalat különböző
munkafolyamataiba, megismerkednek egy adott terület
működésével. A gyakornoki idő letöltése után sokrétű, a
SPAR Magyarország Kft. számára hasznos tudással gazdagodva térnek haza és a jövőben feladatuk lesz, hogy a

SPAR e-learning
A tanulást nem lehet elég korán elkezdeni és elég későn
befejezni – mondják az élethosszig tartó tanulás (lifelong
learning) hívei. Többek között ehhez nyújt kiváló eszközt
a SPAR e-learning képzési rendszere, amely 2006 óta
biztosítja a tanulás, az önképzés lehetőségét a dolgozók
számára.
A programban különböző interaktív oktatóanyagok segítik a képzettségi szint emelését, valamint az új szakmai
ismeretek megszerzését.
Az e-learning modern tanulási módszere segítségével
számítástechnikai, valamint a frissáru területeket érintő témákkal és pénztárosi ismeretekkel bővíthetik tudásukat a
SPAR munkatársai.
A 2012-ben indult „Pénztár” elnevezésű oktatóprogram
hatékony segítséget nyújt a hálózatban dolgozó munkatársak számára, hogy könnyen és gyorsan elsajátítsák a
hagyományos és az érintőképernyős kasszák kezeléséhez
szükséges ismereteket.
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Utánpótlás nevelés a biztos jövőért
A SPAR a minőségi kereskedelmi munka érdekében a munkatársak folyamatos
képzése mellett nagy hangsúlyt fektet a szakmai utánpótlás nevelésére is.
A cégcsoport gyakorlati helyet biztosít kereskedelmi szakiskolás tanulók részére, továbbá jelentős számban fogadja a
kötelező szakmai gyakorlatukat teljesítő, nappali tagozatos
főiskolai, egyetemi hallgatókat.

Szakiskolai gyakorlat a SPAR-ban
Az utánpótlás nevelés keretében a SPAR szupermarketekben és az INTERSPAR áruházakban 2012-ben több mint
1300 kereskedelmi szakmát tanuló diák töltötte gyakorlatát.
A fiatalok szakmai fejlődését folyamatosan képzett, szakmájukat magasan művelő SPAR-os kollégák, ún. tanulófelelősök felügyelték és segítették.
A tanulók az áruházi gyakorlaton túl, a cég bicskei logisztikai központjába, illetve a TANN húsüzembe való látogatások során átfogó képet kaptak a cégcsoport működéséről.
A tanulóképzés legfőbb célja, hogy a minőségi kereskedelmi munka szakmai követelményeit a diákok minél színvonalasabban elsajátítsák és tanulmányaik befejezése után ők
is a SPAR szakmailag felkészült csapatát erősítsék.

SPAR Kiváló Tanulója verseny
A cégcsoport a kereskedelmi szakiskolás tanulók számára 2012ben második alkalommal szervezte meg a SPAR Kiváló Tanulója
versenyt, ahol a diákok számot adhattak tudásukról. A versenysorozat győztese elnyerte a SPAR Kiváló Tanulója címet.

Szakma Sztár Verseny
A SPAR a korábbi évekhez hasonlóan 2012-ben is főtámogatója
és aktív szervezője volt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
szervezésében megrendezésre kerülő országos Szakma Sztár
Versenynek.

csapatmunkát. A hallgatók diplomájuk megszerzése után
nagy számban munkavállalókként folytatják tevékenységüket a SPAR Magyarország Kft-nél.

Karrierlehetőség diplomások számára
A SPAR karrierlehetőséget kínál friss diplomás, német nyelvet beszélő, kereskedelmi szakma iránt érdeklődő fiatalok
számára is. A megújult Trainee programokban a céghez kerülő gyakornokok elsőként a SPAR és INTERSPAR áruházak
működését ismerhetik meg, majd értékesítési, logisztikai,
beszerzési vagy gazdasági bázisterületen folytatják tovább
a tapasztalatgyűjtést. Ez alatt az idő alatt a résztvevők mélységében megismerik saját területük működését, emellett természetesen betekintést nyernek a társosztályok munkájába
is. A program időtartama 12-18 hónap.

Szakmai gyakorlati hely főiskolásoknak
A SPAR jelentős számban fogadja a kötelező szakmai gyakorlatukat teljesítő, nappali tagozatos főiskolai és egyetemi
hallgatókat. A gyakorlat legfőbb célja, hogy a diákok a felsőoktatási intézményekben megszerzett tudást valós gazdasági környezetben alkalmazhassák, elmélyíthessék. A fiatalok a SPAR vállalati kultúrájának megfelelően olyan szakmai
feladatokat kapnak, melyek során gyakorolhatják az önálló,
felelősségteljes munkavégzést, a problémamegoldást és a
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Felelősséggel a
munkatársakért
A SPAR Magyarország Kft. az ország
egyik legnagyobb munkaadójaként,
több mint 12000 munkavállalóért tartozik
felelősséggel.
A SPAR évek óta kedvező biztosítási csomagajánlatokat,
alacsony mobiltelefon-előfizetési díjakat, előnyös banki
szolgáltatásokat, kedvezményes üdülési lehetőségeket
kínál alkalmazottai számára. Továbbá motivációs célból
minden évben különböző programokat, akciókat, eseményeket szervez dolgozói részére.
A cégcsoport vezetői 2012-ben jubileumi ünnepségek
keretében 396 SPAR-munkatársnak mondtak köszönetet
a vállalatnál eltöltött 15, 25 és 40 év munkaviszonyért, illetve nyugdíjas ünnepségek keretében 141 nyugdíjba vonuló
kollégát búcsúztattak.

Elismerések a cégcsoport kiválóságainak
A cégcsoport a kiemelkedő teljesítményt nyújtó kollégákat
díjakkal, értékes ajándékokkal jutalmazza. Így 2012-ben
ismét átadták az Év központi embere, az Év kereskedője,
az Év logisztikusa, az Év húsüzemi szakembere és a Vass
Sándor-emlékdíjat.

A 2012-es Arany Fenyő verseny díjazottjai

Jubileumi Arany Fenyő verseny
Az elmúlt évben 10. alkalommal került megrendezésre 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.

Ingyenes táboroztatás
A vállalat 2012-ben is térítésmentesen biztosított nyári táborokban való részvételi lehetőséget a munkatársak gyermekei részére. Így a pilisszentléleki kalandtáborban 80, a vértesboglári lovastáborban pedig 168
gyermek tölthetett érdekes programokkal tarkított, öt vidám napot.

Családi nap a SPAR központokban
A cégcsoport 2012. szeptember 16-án Hol dolgozik anyu és apu? szlogennel nyílt napot szervezett a bicskei és az üllői logisztikai központokban dolgozó munkatársak családtagjai részére.
A rendezvény iránt mindkét helyszínen óriási volt
az érdeklődés, Bicskére közel 600, míg az üllői
központba több mint 300 fő jelentkezett. A nap
folyamán a bicskei központban a vendégek 30
perces turnusokban megismerhették a raktár, a
húsüzem és az irodaház működését, Üllőn szintén 30 perces raktárlátogatásokra volt lehetőség.
A gyermekek a rendezvényeken számos szórakoztató program közül választhattak. A résztvevők egybehangzó véleménye alapján munkatársak és családtagok együtt, egy csodálatos napot
töltöttek el a SPAR központokban.
22

a győztesek az érmeket, az okleveleket és az ajándékokat a
SPAR Magyarország Kft. vezetőitől vehették át.

Mosolycsekk akció

SPAR Foci Bajnokság
2012-ben harmadik alkalommal került megrendezésre a
munkatársak körében nagy népszerűségnek örvendő SPAR
Foci Bajnokság, melyre 15 női és 29 férfi csapat jelentkezett.
A döntő összecsapásokra 2012. augusztus 26-án a csodás
környezetben lévő felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémián került sor. A közel 1000 résztvevő – SPAR-os sportolók és a családtagok, kollégák– remek hangulatban, kissé
szeles, de a sportolók számára igen kedvező időben, ragyogó napsütésben sportolhatott, szurkolhatott, szórakozhatott. A sportesemény lezárásaként megrendezett díjátadón

2012-ben harmadszor került meghirdetésre a SPAR-nál a
mosolycsekk akció, amelynek során a vásárlók 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 nagyszámú vásárlói szavazat is bizonyította, hogy a vevők számára nagyon fontos a
vásárlóbarát kiszolgálás, és a SPAR-nál dolgoznak a kereskedelmi szakma legsegítőkészebb és legfelkészültebb munkatársai.

Fogyatékosság-barát munkahely a SPAR
A cégcsoport kiemelten kezeli a fogyatékossággal élők foglalkoztatásának ügyét, így a vállalat 2010-ben elnyerte a Fogyatékosság-barát munkahely címet. Az elismerést azok a
munkáltatók kaphatják meg, akik vállalják, hogy folyamatosan fejlesztik a fogyatékos emberek toborzásával, foglalkoztatásával, megtartásával kapcsolatos gyakorlatukat. A SPAR
ebben az ügyben folytatott felelős tevékenysége eredményeként 2012 végén ismételten megkapta a Fogyatékosság-barát munkahely logó használatának jogát további két évre.
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Társadalmi szerepvállalás
A SPAR Magyarország Kft. életében a minőségi kereskedelmi munka, a fejlődés
és az ügyfél-elégedettség mellett fontos szerepet kap a társadalmi teljesítmény így a közösségi hozzájárulások is a cégfilozófia szerves részét képezik.

A SPAR a Máltai segélycsapat láthatatlan tagja
A cégcsoport karitatív szempontból kiemelt stratégiai partnere már 16 éve Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, akivel a
SPAR-vásárlók bevonásával több jótékony célú akciót valósít meg.
A két szervezet egyik legjelentősebb közös projektje
a karácsony előtti Adni öröm adománygyűjtő akció, mely

2012. december 14. és 19. között került megszervezésre a cégcsoport 156 üzletében. Az akcióban mintegy
170 ezer kilogramm tartós élelmiszer gyűlt össze, melyből
38 ezer ajándékcsomag készült a rászorulók számára.
A SPAR karitatív tevékenységét decemberben online
felületeire is kiterjesztette. Így a korábbiakban már részletezett Facebook játék alkalmával 1000 kilogramm húst
adományozott a SPAR húsüzeme a Szeretetszolgálatnak.
A cégcsoport vásárlói az előzőeken túl országosan 111
SPAR és INTERSPAR áruházban megvásárolható 200 és
500 forintos adománykártyákkal a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek és nincstelen emberek szemüveghez
jutását támogathatják. 2012-ben az adománykártyák értékesítéséből 7 546 400 forint gyűlt össze.
A SPAR továbbá az általa forgalmazott környezetbarát bevásárlótáskák árából darabonként egy forintot
ajánl fel a szervezetnek minden évben, amely 2012-ben
7 140 327 forintot tett ki. Ezzel az összeggel a Szeretetszolgálat budapesti mentőautójának üzemeltetését biztosítja.

Lufibohócok az INTERSPAR áruházakban
A cégcsoport az INTERSPAR hipermarketek előterében
helyszínt biztosít 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.

Jótékony célú ruhagyűjtés

Herczegh Anita, az államfő felesége és Kozma Imre atya adományt gyűjt
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A SPAR Magyarország Kft. egy másik
jelentős karitatív projektje során, a
SZÜMA Kft-vel történő együttműködésén keresztül több éve támogatja
az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok
Országos Szövetségét (ÉTA Szövetség). Az ország több megyéjében
a SZÜMA Kft. a SPAR áruházakhoz
tartozó területeken ruhagyűjtő konténerek kihelyezésével gyűjti össze a
lakosság által felajánlott ruhaneműket.

FELELŐS VÁLLALAT

szerepel, mint a SPAR Budapest Nemzetközi Maraton és
Futófesztivál. Magyarország legnagyobb szabadidősport
rendezvényén 2012. október 7-én rekordszámú, mintegy 19 200 induló futott. A látogatókat a helyszínen az
egészségtudatosság jegyében egésznapos programok
várták. A SPAR az általa forgalmazott saját márkás termékeit a rendezvényen kóstoltatással népszerűsítette. Az
egészségmegőrzés egyben a szolidaritás fontosságára is
felhívta a figyelmet: ennek jegyében több jótékony célú,
adománygyűjtő akcióra is sor került.

Állatvédelmi szervezetek, állatkertek és vadasparkok támogatása

Budavári Borfesztivál a SPAR támogatásával
2012-ben ismét a SPAR volt a rangos és nemzetközileg is
elismert Budavári Borfesztivál főtámogatója. A 21. alkalommal megrendezett esemény impozáns helyszínén 15 országból, 220 borászat és 5000-féle bor várta a látogatókat.
A rendezvény szlogenje „A Fiatalság, borosság” jegyében
a fesztiválon a fiatal borászoké volt a főszerep. A borkiállításon és vásáron a SPAR saját kiállítói standdal vett részt, ahol
a SPAR Válogatás borokat népszerűsítette. A Borfesztiválhoz kapcsolódó jótékonysági borárverésen befolyt összeget a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a szegény gyermekek
látásvizsgálatára és szemüvegvásárlására fordította.

A SPAR Magyarország Kft. adományozási projektje keretében az áruházaiban feleslegessé váló, kereskedelmi
forgalomba nem hozható vagy onnan kivont termékeket
takarmányozás céljából olyan szervezeteknek, egyesületnek, állatkerteknek vagy vadasparkoknak ajánlja fel, melyek állatok gondozásával, megmentésével foglalkoznak.
A cégcsoport a megfelelő engedélyekkel rendelkező szervezeteknek hús, húskészítmény, tejtermék, zöldség-gyümölcs és pékáru adománnyal tud segíteni. 2012 végén
256 üzlet bevonásával 77 szervezet részesült ilyen jellegű
támogatásban.

27. SPAR Budapest Maraton
A cégcsoport támogatottjai között olyan nagyszabású,
az egészségtudatosságot népszerűsítő és társadalmi
szempontból tömegeket megmozgató sportesemény is

Bohócdoktorokat segített a Henkel és a SPAR
közös promóciója
Húsz nap alatt hárommillió-ötszázezer forint értékű támogatást gyűjtött össze a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány számára a Henkel és a SPAR Magyarország Kft.
Az „Adjunk együtt egy mosolyt” néven, 2012 végén megszervezett közös akció keretében mindenki, aki a SPAR
és az INTERSPAR üzleteiben Persil mosószert vagy Silan
öblítőt vásárolt, anyagilag is támogatta a bohócdoktorok
működését.
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SPAR a környezetért
A cégcsoport a fenntartható fejlődés jegyében kiemelten kezeli a
környezetvédelem ügyét. A vállalat működésének egészére jellemző a
környezettudatosság, az áruházak már említett környezetkímélő épületgépészeti
megoldásaitól, a hulladékkezelésen és a logisztikán át, a reklámtevékenységig.

SPAR logisztikai központ, Bicske

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. Az éves szinten keletkező
élelmiszer hulladék mintegy 1 330 000 kWh energia termelését teszi lehetővé, ami több mint 300 háztartás éves
áramfogyasztását fedezi.

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
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áruházaknál a 2006-os bázisévhez viszonyítva 2012-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.
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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 2012-ben több mint 1250 tonna zöld hulladék
hasznosítását jelentette.

A SPAR visszaveszi,
amit a természet nem tud!
A tradicionális haszonanyagok – a hullámkarton, a fólia, a
vegyes papír mellett a SPAR visszaveszi a vásárlóitól a keméhez. Az alkalmazott ún. cold-set nyomdatechnológiai
eljárás jóval kisebb károsanyag-kibocsátással jár, mint
az egyéb, nagy példányszámú termék előállítására alkalmas eljárások. A cold-set festékek nem tartalmaznak
könnyen párolgó, illékony szerves vegyületeket (VOC),
melyek a troposzférikus ózon szintjének emelkedéséért felelősek, valamint a nyomtatási fázis után nem kell
a nyomatokat szárítani, amely jelentős mennyiségű hőenergiát igényelne. Az alkalmazott cold-set technológia
másik nagy előnye, hogy lehetővé teszi a kész nyomdai
anyagok tökéletes újrahasznosítását is.

Optimalizált flotta

reskedelmi italcsomagolást is (PET, alu, egyutas üveg, társított csomagolás, TETRA bevásárlószatyor), melyek az
áruházakban kihelyezett szelektív szigetek tárolóiba gyűjthetők. Tovább ösztönözve a vásárlókat a szelektív hulladékgyűjtésre, a SPAR három sörgyárral együttműködve
alumíniumitaldoboz-visszaváltó automatákat is kihelyezett
országszerte 40 üzletben. Minden darab alumínium italdobozért 2 forintot kapnak a vásárlók.
Az előzőeken túl a cégcsoport valamennyi SPAR és
INTERSPAR üzletében lehetőséget biztosít vevői számára, hogy kulturált keretek között, szelektálva adhassák le
a feleslegessé vált elektromos és elektronikai berendezéseiket. Így 2012-ben 60 tonna elektronikai hulladékot
gyűjtöttek be, ártalmatlanítottak ill. hasznosítottak tovább a SPAR jóvoltából.

Szórólapok a környezettudatosság jegyében
A cégcsoport környezetvédelmi intézkedéseként 2012
januárjától a SPAR szórólapokat kisebb súlyú papírra
nyomtatják - 18%-kal csökkentve ezáltal a kiadványok
papírszükségletét -, továbbá nyomdatechnológiai váltással nagymértékben hozzájárulnak a környezet védel-

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.

DÍJAZTÁK A SPAR „ZÖLD” TÖREKVÉSEIT
2012. április 4-én átadták az I. FMCG Greennovációs Nagydíjat. A Greennovatív kereskedő kategóriában az első helyezést
a SPAR Magyarország Kft. kapta a „Zölden könnyebb a SPAR
szupermarketekben” című pályázatának elismeréseként. A díjazott projekt az élelmiszerhulladékok biogázüzemben történő
hasznosítása volt.

OZONE ZÖLD-DÍJ A SPAR-NAK
A cégcsoport az Ozone Network csatornát működtető
Origo Zrt. által kiírt Ozone Zöld-díj 2012 pályázaton komplex
hulladékgazdálkodási rendszerével indult és a nagyvállalati
kategóriában elnyerte az első helyezést.
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