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a spar története

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 üzlethálózat-vásárlásait
új üzletnyitások sora követte, közöttük ún. zöldmezős
beruházások is. A hálózatbővítés jelentős lépése volt a 2002
végén átvett tizennégy Billa üzlet SPAR-rá történő alakítása,
valamint a huszonkét Kaiser’s szupermarket 2003-as megvásárlása. A SPAR eddigi legnagyobb akvizícióját 2008-ban
hajtotta végre, amikor átvette a Magyarországon működő
teljes Plus hálózatot. A cégcsoport 2012-ben megkezdte
a franchise rendszer kiépítését Magyarországon, s 2013-ban
kilenc új partner üzlet csatlakozott a SPAR-hoz. 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
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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 húsfeldolgozó üzemét,
mely azóta is folyamatosan növeli 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 Magyarország Kft. az
ország egyik vezető élelmiszer-kereskedelmi láncaként
2013 végén 390 egységet üzemeltetett több üzlettípusban,
melyek a következők: INTERSPAR hipermarketek, SPAR
és City SPAR szupermarketek. A SPAR partner-hálózathoz
11 egység tartozott.

a spar története

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

2013-ban négy kontinens 36 országára terjedt ki, több
mint 12 300 különféle méretű egységgel és mintegy 6,7
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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tények és adatok

„Cégünk négy oszlopon áll: szupermarketjeink,
hipermarketjeink, húsüzemünk és kiskereskedő
partnereink egy erős SPAR-család tagjai”

Erwin Schmuck, ügyvezető igazgató

Négy pilléren
a SPAR

A SPAR Magyarország Kft. 2013-ban 453,7 milliárd forint forgalmat realizált,
mely eredmény 7,6%-kal haladja meg az előző évi értéket.

A

vállalat a tavalyi évben folytatta kiskereskedelmi partner hálózatának bővítését, így a 2013-ban megnyitott
kilenc új franchise üzlettel együtt tizenegyre nőtt a SPAR
partner egységeinek száma.
Az előzőeken túl a cégcsoport 2013-ban saját hálózatát
is bővítette: négy budapesti bevásárlóközpontban - a korábbi
Csemege-Match üzletek helyén - négy új SPAR szupermarketet nyitott. A vállalat további két City SPAR egység üzemeltetését is megkezdte a fővárosban, az egyiket az Árkád
Bevásárlóközpontban, a másikat pedig a Liszt Ferenc Repülőtér 2B terminálján. Az Örs vezér téri Árkád Bevásárlóközpont
bővítése eredményeként egy teljesen új INTERSPAR áruház
nyitott az Árkád 2-ben. Az előző évben – környezetvédelmi
szempontok figyelembe vételével – több budapesti és néhány
vidéki üzlet korszerűsítése, felújítása is megtörtént.

A SPAR 2013-as üzleti évének jelentős eredménye volt
az egyedülálló saját húsfeldolgozó üzem mintegy 1,5 millárd
forint értékű kapacitásbővítő és új munkahelyeket teremtő
beruházása.
A SPAR Magyarország Kft. üzlethálózata 2013 végén
401 egységből állt. A cégcsoport 31 INTERSPAR hipermarketet, 359 SPAR szupermarketet, köztük 13 City SPAR
üzletet üzemeltetett. A vállalat magánkereskedői partner
egységeinek száma tizenegy volt. A hálózathoz tartozó
áruházak összes eladótere 398 316 m2-t tett ki.
A magyarországi SPAR 2013-ban a SPAR szupermarketekre, az INTERSPAR áruházakra, a SPAR húsüzemre,
valamint kiskereskedői partnereire támaszkodva érte el kiemelkedő eredményeit és fejlődik tovább a jövőben.

tények 2013

2013 453,7

2012 421,5

2011 389,6

2010 381,3

2009 397,4

2008 374,2

Évenkénti forgalom (milliárd forint)

Üzlettípus

Üzletek száma (db)

Eladótér mérete (m2)

SPAR

359

262  892

	INTERSPAR	

31

132 405

SPAR franchise üzletek

11

3  019

Összesen

401

398  316
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SPAR partner üzlet, Budapest

Folyamatosan bővül
a SPAR franchise-hálózata
A SPAR Magyarország Kft. 2013-ban is kiemelten kezelte magánkereskedői
partnerhálózatának bővítését, így további kilenc ilyen típusú üzlet kezdte meg
működését az országban.

A

SPAR Magyarország Kft. 2012 szeptemberében indította el együttműködési programját családi vállalkozásban
dolgozó kiskereskedőkkel, s az elmúlt év során megnyitott
egységekkel együtt 2013 végén tizenegyre nőtt a cégcsoport
partner üzleteinek a száma.
Az együttműködés során a kiskereskedők teljes önállóságukat megtartják, boltjaik választéka azonban nő,
élvezhetik a SPAR több szolgáltatását (logisztika, reklám,
informatika, hűségakciók, SuperShop program), a vásárlók
pedig kedvezőbb fogyasztói árakkal találkozhatnak az
üzletekben. Ugyanakkor mindazon előnyök, melyekkel
a tulajdonosként, családi vállalkozásként üzemeltetett
egység rendelkezik (kiszolgálási színvonal, vevőismeret,
a vásárlókkal való személyes kapcsolat) hosszabb távon
beépülnek a SPAR üzleti kultúrájába is, tovább emelve
annak színvonalát.
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SPAR Partner üzletek Ercsiben
Sáska Imre kiskereskedő 2013 áprilisában csatlakozott
a SPAR franchise-hálózathoz, ekkor kezdte meg egyik saját
tulajdonában lévő 360 m2-es egységének SPAR Partner
néven történő üzemeltetését családi vállalkozásként. A kölcsönös előnyökön alapuló sikeres együttműködés eredményeként a kereskedő 2013 szeptemberében első ilyen
konstrukcióként átvette a SPAR Magyarország Kft. Ercsiben
lévő szupermarketjét is, novemberben pedig megnyitotta harmadik, 397 m2-es üzletét a város központjában.
„Azért csatlakoztunk a SPAR franchise-hálózathoz, mert úgy
gondoltuk, hogy akkor tudjuk vevőinknek a legtöbbet nyújtani,
ha több évtizedes kereskedői tapasztalatunkat és odaadásunkat
egyesítjük a SPAR kiváló minőségű termékeivel, széles választékával és kitűnő áraival.” (Sáska Imre, tulajdonos)
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SPAR Partnertalálkozók
A SPAR Magyarország Kft. az elmúlt évben több alkalommal szervezett közös találkozót franchise-partnerei,
valamint a SPAR központ illetékes osztályvezetői részvételével, melyek legfőbb célja a kölcsönös tapasztalatszerzés volt. Az eseményeken a résztvevők látogatást tettek a SPAR bicskei raktárában és a vállalat saját
húsüzemében is.
Sáska Imre és felesége

SPAR franchise bolt Nyirádon
és Balatonfenyvesen
2013 májusában további két hazai magánkereskedő bevonásával kis alapterületű SPAR üzletek nyíltak vidéken.
A kétezer fős nyugat-magyarországi településen, Nyirádon
lévő 160 m2-es alapterületű bolt tulajdonosa Eichinger
László kiskereskedő. A 115 m2-es balatonfenyvesi üzletet
pedig Hodovánné Wéber Judit magánkereskedő működteti
családi vállalkozásként.

SPAR partner-megállapodás
már a fővárosban is

SPAR partner egység, Nyirád

2013. július 18-án nyitotta meg kapuit az első budapesti SPAR franchise egység Erzsébetváros egyik legpatinásabb utcájában, a Király utca 35-37. szám alatt.
A műemlék jellegű épületben lévő 360 m2-es üzlet tulajdonosa Kunné Csörgő Tünde.

SPAR express üzletek OMVtöltőállomásokon
2013 októberében a budapesti Fehérvári úti OMVtöltőállomáson nyitott meg az első olyan szupermarket
Magyarországon, amely benzinkúton kapott helyet. Decemberben további két helyszínen, Fóton és a budapesti
Hungária krt. 116. sz. alatti OMV töltőállomáson nyíltak
SPAR express üzletek.
Az új kiskereskedelmi egységek lehetővé teszik, hogy
a töltőállomásokon az autósok a tankolás mellett akár
napi bevásárlásaikat is gyorsan és egyszerűen elintézhessék, s mindezt alacsonyabb árszínvonalon, mint
ahogy korábban azt megszokhatták. A SPAR express
üzletek bőséges választékkal, a friss termékek széles
skálájával várják vásárlóikat 24 órás nyitva tartással az
év 365 napján.

A balatonfenyvesi üzlet csapata

SPAR express OMV, Budapest Hungária körút
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Új üzletek, korszerűsítések
a SPAR hálózatában
A SPAR-csoport 2013-ban négy SPAR szupermarketet, két City SPAR üzletet
és egy új INTERSPAR áruházat nyitott a fővárosban.

A

z új üzletek megnyitása mellett az elmúlt évben a vállalat folytatta régebbi üzleteinek felújítását is.

SPAR szupermarketek
budapesti bevásárlóközpontokban
2013-ban a SPAR Magyarország Kft. négy budapesti bevásárlóközpontban lévő üzletet vett át a Csemege-Matcháruházlánctól, melyeket SPAR szupermarketekként nyitott
meg. Elsőként júniusban, a Mammut Bevásárlóközpontban
található 2 750 m2-es élelmiszerüzletben jelentek meg a SPAR
arculati elemei, majd átalakítás után 2013 augusztusában
a WestEnd City Centerben és részleges eladótérrel a Sugár
Üzletközpontban is megnyitottak az új SPAR üzletek. Az
utóbbi áruház teljes felújítása decemberben fejeződött be.
A teljes átépítést követően szeptemberben a MOM Park
Bevásárlóközpontban egy igazi vásárlási élményt nyújtó,
különleges belsőépítészeti megoldású, 2 000 m2 eladóterű
SPAR szupermarket nyitotta meg kapuit.
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Kényelmi szolgáltatás:
SPAR to go snack bár
Új szolgáltatásként a WestEndben lévő üzlet kivételével
mindhárom új SPAR szupermarketben kialakításra került
a bejárat mellett önálló egységként, egy „SPAR to go”
néven működő, étkezésre alkalmas snack bár. Itt helyben
készített, azonnal fogyasztható, egészséges, friss termékek bőséges választéka található.

Új INTERSPAR áruház az Árkád 2-ben
A budapesti Árkád Bevásárlóközpont bővítése eredményeként 2013. március 20-án az Árkád 2 „–1. szintjén” nyílt
meg a 4 100 m2-es, korszerű, környezetkímélő épületgépészeti megoldásokat alkalmazó, újonnan épült INTERSPAR
egység. A vállalat 2002-ben nyitotta meg az Örs vezér
téri bevásárlóközpontban INTERSPAR áruházát, mely
a magas szolgáltatási színvonal, a széles választék és
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a szakszerű kiszolgálás által a környékbeli lakosok és az
átutazó közönség körében gyorsan kedveltté vált. A bevásárlóközpont bővítése miatt új helyre költözött, modern
INTERSPAR áruház továbbra is a megszokott minőségi
szolgáltatásokkal, több tízezres termékválasztékkal áll
vásárlói rendelkezésére.

City SPAR: friss, gyors, fiatalos
A SPAR Magyarország Kft. az elmúlt évben két új üzlettel
tizenkettőre növelte a korszerű, kényelmi szempontokat
szem előtt tartó és gyors bevásárlást biztosító fővárosi City SPAR üzletek számát. 2013 szeptemberében
az Árkád Bevásárlóközpontban, decemberben pedig
a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2B terminálján

kezdték meg működésüket az új City SPAR egységek.
A különleges helyszínnek minősülő repülőtéri üzlet választékának kialakításánál a vállalat figyelembe vette
a hazai és a soknemzetiségű utazóközönség igényeit
is. Így a kínálatban nagy hangsúlyt kaptak a prémium
kategóriába tartozó termékek, az azonnal fogyasztható
élelmiszerek, a friss, helyben sütött pékáruk és különösen
gazdag a sajtválaszték.
A légikikötőben megforduló utasok megtalálják a külföldiek által leginkább keresett, Magyarországra jellemző
élelmiszerféleségeket, valamint egyfajta „nemzetek konyhája” típusú választékot is kínál a bolt (pl. az ázsiai, vagy
az olasz konyha ízei). Az üzlet karácsony kivételével az
év minden napján nyitva tart.

2013-ban megújult üzletek
Nemzetközi figyelmet kapott
a MOM Parkbeli SPAR
Több külföldi építészeti és kereskedelmi folyóirat és ennek nyomán a hazai szakma is méltatta a MOM Parkban
működő SPAR szupermarket belsőépíteszeti megoldásait. Áruházaknál szokatlanként, egészen új, futurisztikus
világként jellemezték az üzlet eladóterének kialakítását,
mely a cégcsoport munkatársai és egy magyar tervező
iroda közös munkájának eredményeként jött létre.

2013-ban a cégcsoport több áruháza is jelentős átalakításokon esett át. Az átépítések legfőbb célja a különböző
részlegek felújítása mellett, az üzletek szolgáltatásainak
bővítése, valamint az energiafelhasználás csökkentése
volt. Ezen szempontok figyelembe vételével megújult
a Budapest Gyöngyösi sétányon, az Országbíró úton,
a Napfény utcában és a Törökvész úton található SPAR
szupermarket, valamint az 5040-es számú székesfehérvári
INTERSPAR áruház. Itt újdonságként már-már könyváruházat idéző könyvprezentáció is kialakításra került.
A Budapest Szilágyi Erzsébet fasori kis alapterületű SPAR
egység az átépítést követően City SPAR szupermarketként üzemel. Korszerűsítési munkálatok zajlottak továbbá
a soproni Kodály téri SPAR egységben is.

SPAR szupermarket,
szupermarket, MOM
MOM Park
Park Bevásárlóközpont
Bevásárlóközpont
SPAR
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Spar húsüzem

SPAR 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.

Miniszteri
látogatás a spar húsüzemben
2013. február 5-én Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszter látogatást tett a SPAR húsüzemében, melyhez kapcsolódóan sajtótájékoztató megtartására is sor
került. A találkozó központi témája a magyar termékek
cégcsoporton belüli kiemelt szerepe és a magyarországi
sertésállomány létszámának növelése volt.

A

z ország egyik legmodernebb technológiával működő
üzeme, megnyitása óta több lépcsőben fejlődött,
bővítette kapacitását. A 7 900 m2-es egységben 2013-ban
2 000 darab szarvasmarhát és 468 000 darab félsertést
dolgoztak fel, 7 000 tonna sajátmárkás húskészítményt
gyártottak és 8 millió tálca húst csomagoltak.

Kapacitásbővítő beruházás
A húsüzemben előállított termékek iránti növekvő kereslet
miatt 2013-ban szükségessé vált az üzem kapacitásnövelése, mely úgy valósulhatott meg, hogy a húskomissiózás
átkerült a SPAR logisztikai központjaiba, így a húsüzem
területet nyert. Az üzem 1 600 m2-rel történő bővítése során
nagyobb lett a csontozó- és a tálcáshús-csomagoló helyiség,
a készítménygyártás mennyiségeinek emelése pedig új töltőés főző-füstölő berendezések beszerzésével valósult meg.
A nagyobb kapacitású üzemben a 115 fős létszámon felül,
35 új munkahely teremtésére nyílt lehetőség. A beruházás
teljes összege mintegy 1,5 milliárd forintot tett ki.

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 22 000 élelmiszerbiztonsági
szabvány szerint felépített rendszer tanúsítását.

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 sajátmárkás húskészítmény kerül ki a hálózat
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Horváth Ferenc, húsüzem vezető, Dr. Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter, Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő

üzleteibe, melyek egy része szeletelt, védőgázas formában
is megtalálható a SPAR és INTERSPAR áruházak polcain.
A termékek S-Budget, SPAR, valamint prémiumkategóriában Regnum márkanéven kerülnek forgalomba. 2013-ban
a húsüzem sajátmárkás készítményeinek kínálata többek
között olyan kiváló termékekkel bővült mint a Regnum
magyaros sertés karaj, a SPAR fokhagymás szelet, a csomagolt húsok kategóriájában pedig újdonságként megjelent
a Regnum grill mix, a Regnum grill nyárs, a Regnum Puszta sertés tarja és a Regnum fonott sertés karaj. 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.

A húsüzem az OMÉK-on
2013 szeptemberében rendezték meg az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárt (OMÉK)
Budapesten, ahol a SPAR húsüzeme is részt vett, ízelítőt
nyújtva feldolgozott hústermékei széles választékából.

minőségirányítás

Minőségirányítás
a kereskedelmi folyamatokban
A minőség-menedzsment rendszer fő célja, hogy megbízható forrásból
származó, ellenőrzött körülmények között forgalmazott termékek kerüljenek
a vásárlók kosarába.

A

SPAR Magyarország Kft. az élelmiszerláncban fontos
szerepet tölt be, összekötő kapocs a termelő és a vásárló között. Ebben a folyamatban a cégcsoport fő feladata, hogy
a termékek minőségét és biztonságát megőrizze, a frissességet biztosítsa, s így növelje a vásárlói elégedettséget. Ennek
érdekében a SPAR az általa felügyelt folyamatokra, illetve
a márkaneve alatt forgalmazott termékekre szigorú élelmiszerbiztonsági és minőségirányítási rendszereket működtet.
A vállalat az üzleteiben árusított termékeket független és
akkreditált partnerlaboratóriumokban, valamint a saját húsüzemében évente többször ellenőrizteti. Kapcsolatrendszerében előnyben részesíti azokat a beszállító partnereket, akik
a jogszabályi előírásokon túl minőségirányítási vagy élelmiszerbiztonsági rendszereket működtetnek. A SPAR szakemberei
a termék-előállítással kapcsolatos követelmények betartását
a sajátmárkás termékek gyártóinál évente egy alkalommal
ellenőrzik vagy alvállalkozókkal ellenőriztetik.

alapját képezik. Mindezek mellett a csomagolatlan termékek
kezelését végző területeken, a különböző felületek műszeres
mérései segítségével egyszerűen tudják ellenőrizni a tisztaság
mértékét. A gyors visszacsatolás azonnali képet mutat a személyzetnek takarítási tevékenységük hatékonyságáról.
A minőségirányítási- és élelmiszerbiztonsági rendszer egyik
alapját a dolgozók adják, így a SPAR Magyarország Kft. kiemelt
figyelmet fordít a munkatársak ezirányú képzésére.

ISO 9001:2008-ra épülő Integrált
Irányítási Rendszer
Valamennyi minőségirányítási folyamatot keretbe foglalja a vállalatnál 2009 óta működő ISO 9001:2008-ra épülő Integrált
Irányítási Rendszer, melynek része a cégcsoport által több mint
tíz éve üzemeltetett HACCP rendszer is. Az Integrált Irányítási
Rendszert az SGS Hungária Kft. – a világ vezető tanúsító
szervezeteinek egyike – éves gyakorisággal tanúsítja.

IFS logistic minőségirányítási rendszer
a logisztikai központokban
A SPAR Magyarország Kft. logisztikai központjaiban 2013ban elkezdődött az IFS logistic minőségirányítási rendszer
(International Food Standards – Nemzetközi Élelmiszer
Szabvány) kiépítése. A cél, hogy a folyamatok során valamennyi érintett fél elégedettsége növekedjen egy folyamatosan fejlődő, magas szintet képviselő logisztikai kiszolgáló
rendszer segítségével. A rendszer tanúsítására 2014 első
negyedévében kerül sor.

Megújult élelmiszerhigiéniai
ellenőrzések az üzletekben
A SPAR-nál 2013-ban megtörtént a belső élelmiszerhigiéniai
ellenőrzések rendszerének új alapokra helyezése. Az évente akár
többször is megismételt auditok során egy pontozásos rendszer
segítségével mérhetővé tették az áruházak teljesítményét, olyan
súlypontokat meghatározva, melyek a folyamatos fejlesztés
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frissesség

Középpontban a SPAR
frissáru kínálata
A SPAR üzletek fő erősségét a minden fogyasztói igényt kielégítő frissárukínálat jelenti. Így a cégcsoport 2013-as kommunikációs tevékenységének
fókuszába is ezen áruterület termékei kerültek.

A

z elmúlt évben folytatódott és újabb elemekkel
egészült ki a SPAR 2012-ben megkezdetett Friss
hús – Egyenesen a húsüzemünkből! néven futó kampánya. Emellett a cégcsoport kiemelt figyelmet fordított
a pékáru-osztályok fejlesztésére és az üzleteiben kapható
kemencefriss termékek reklámozására is.

Friss hús kampány újratöltve
A 2012-ben indított és az elmúlt évet is végigkísérő friss hús
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 SPAR húsüzeme remek ajánlatait
a kampány reklámarca, a vásárlók által már jól ismert Vas
Zsolt hússzakértő hétről-hétre a legkülönfélébb média-felületeken – televíziós reklámokban, online felületeken, a SPAR
szórólapokban, eladáshelyi reklámeszközökön – hirdette.

Pékáru – Egyenesen a kemencéből!
2013-ban a SPAR frissáru kínálatából hangsúlyos szerepet
kapott a kenyér- és péksütemény választék is. Ez megnyilvánult
egyrészt az áruházak pékrészlegeinek megújításában, másrészt
az árucsoportot érintő kommunikációban is. A Pékáru – Egyenesen a kemencéből! kampány reklámarca, Harmat Gábor
pékáru szakértő az év során számos felületen népszerűsítette
a SPAR 280 kemencéjében sütött közel 100-féle pékárut.
A vásárlók a budai várban 2013 májusában megrendezett
II. Kenyér- és Péksütemény Fesztiválon is találkozhattak a cégcsoport frissen sütött pékáruival. Itt közel 40-féle termék kóstolására és kedvezményes megvásárlására nyílt lehetőség.

Frissáru-versenyek
a munkatársak számára
A cégcsoport a tavalyi évben frissáru versenyt hirdetett meg
üzletei számára azon célból, hogy a munkatársakat a legszebb
prezentációk megvalósítására motiválja, valamint fokozza a vásárlói érdeklődést és elégedettséget. SPAR szupermarketek
esetében a zöldség-gyümölcs, a hús-baromfi és a csemege
osztályok, míg INTERSPAR áruházak esetében mindezek
mellett a tejosztály dolgozói is részt vettek a versenyben. Az
üzletek értékelése összetett kritériumrendszer alapján történt,
a nyertesek értékes jutalomban részesültek.
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spar márkatermékek

SPAR-márkatermékek:
kiváló minőség kedvező áron
A SPAR 1997-ben kezdte el saját
márkatermékei bevezetését és azóta
is folyamatosan bővíti választékát.

Új sajátmárkás termékek 2013-ban
Az elmúlt évben csaknem 150 darab új sajátmárkás termék
bevezetésére illetve receptúra- és csomagolásfrissítésre
került sor a SPAR Magyarország Kft-nél. A vásárlók körében nagy sikert arattak egyebek mellett a SPAR szeletelt

A

z áruházlánc 2013 végén mintegy 2 000 féle saját- és
exkluzív márkaterméket kínált 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
Az elmúlt év végén több mint 500 féle, kiváló minőségű
SPAR márkajelű termék szerepelt 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

csomagolt sajtok, a SPAR friss salátakeverékek, a SPAR
felvágottak és a DESPAR Mascarpone.

mértékben - 2013 végén több mint négyszáz S-Budget
termék szerepelt a SPAR és INTERSPAR üzletek kínálatában – hanem a termékek csomagolása is megváltozott.
A kitűnő árak megtartása mellett több S-Budget árucikk is
új köntösbe öltözött, s a piaci márkákhoz igazodó, vonzóbb
megjelenést kapott.

Intenzív sajátmárkás kampány
2013 februárjában egy egész évet átívelő reklámkampány indult
a SPAR sajátmárkás termékeinek népszerűsítésére, melynek
reklámarca Ördög Nóra volt. Az ismert műsorvezető hétrőlhétre tesztelte a SPAR márkatermékeket és tapasztalatait
különböző médiafelületeken osztotta meg a vásárlókkal.

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.

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 2008-ban vezette be diszkontáras termékcsaládját, mely rendkívül kedvező ár-érték arányban kínálja a háztartások számára nélkülözhetetlen áruféleségeket.
A bevezetés óta nemcsak a termékek száma nőtt jelentős
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spar online

Minden eddiginél meghatározóbb
online jelenlét 2013-ban
Értékesítés-ösztönzés, az ismertség magasan tartása, oktatás, informálás,
szórakoztatás. Ezen hívószavak jellemzik leginkább a SPAR online marketingtevékenységét, mely 2013-ban az innovatív megoldások bevetésének
köszönhetően minden eddiginél eredményesebb volt.

2

013-ban közel 6 millió vásárló
böngészett a www.spar.hu és
a www.ajanlatok.spar.hu weboldalakon
termékajánlatok, információk, játékok
után kutatva. A SPAR saját húsüzemének weboldalán a www.frisshus.hu
oldalon elhelyezett játékokra, termékajánlatokra, kérdezz-felelünk applikációra és az interaktív húsüzemtúrára közel 100 ezer SPAR-vásárló volt
kíváncsi. A hetente megjelenő SPAR
hírlevél 19,5 millió példányban került
kiküldésre az érdeklődőknek, míg az
egész évben futó árkommunikációs
bannerek közel 127 millió alkalommal
voltak láthatók a felhasználók számítógépein. A Google rendszerében
209 millió alkalommal jelentek meg
SPAR-hoz köthető tartalmak a keresési találatok között, míg a televíziós
reklámfilmek online videódisztribúciója 700 ezer nézővel gyarapította az ajánlatok után érdeklődők számát.
Az okostelefonokra és táblagépekre fejlesztett Óceánmánia és Magyarország hűség-promóciókhoz köthető
mobilapplikáció 55 ezer prémium vásárló elérését tette
lehetővé, míg a www.spar.hu és a www.ajanlatok.spar.hu
oldalak mobilverzióin 257 ezren kerestek rá a cégcsoport
áruházaira, termékajánlataira, promócióira.

300 ezer fő volt, míg a cégcsoport Youtube oldala 288 ezer
nézőt ért el. A fent megnevezett platformok által pedig 2013
végére mintegy 2,5 millió felhasználó elérése valósult meg.

Díjesővel jutalmazták
a SPAR online tevékenységét
2013-ban a hazai szakma kiválóságai a legkülönbözőbb
díjak formájában ismerték el a SPAR online aktivitásait.
A 2012-es karácsonyi Malacetető Facebook játék a Hipnózis Kreatív reklámversenyen második helyet kapott,
a Kappa hűség-promóció online marketingtevékenysége

Széleskörű közösségi média menedzsment

első helyezést ért el a POPAI Awards-on, míg a Médiadesign versenyen harmadik hellyel jutalmazták a SPAR

A közösségi média menedzsment aktivitások által elért vásárlók
száma kimagasló a SPAR Magyarország Kft. esetében. A vállalat jelen van a Facebook-on, a YouTube-on, a Twitter-en,
a Pinteresten, az Instagramon, a LinkedIn-en és a Wikipedia-n.
A SPAR Facebook-felhasználóinak száma 2013 végén közel
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munkáját. A húsüzem online kommunikációjához köthető
Hentes Akadémia Facebook játék a második helyezést érte
el a Médiadesign versenyen, a POPAI Awards-ról pedig
a SPAR Húsüzem hivatalos weblapja, a www.frisshus.hu
a harmadik helyezést hozta el.

spar online

A SPAR közösségi aktivitásai sikerének másik bizonyítéka,
hogy a Social Bakers az online felhasználói interakciókra történő válaszadás gyorsasága és relevanciája vonatkozásában
a legjobban szereplő magyar vállalatok közé választotta a SPAR
Facebook oldalát. A vállalat a beérkező vásárlói kérdésekre,
észrevételekre, panaszokra 4,5 órán belül reagál, mellyel a második helyet szerezte meg a magyar márkák sorában.

Társadalmi felelősségvállalás
online eszközökkel
2013 márciusában a hagyományokat folytatva egy újabb
CSR-aktivitással találkozhattak az internetezők a SPAR jóvoltából. Ünnepek előtt a cégcsoport a húsvéti nyulak védelmét
tűzte zászlajára, mikor elindította az Én a nyulakkal vagyok!
mozgalmat. A kampánnyal a SPAR az abszurd humor és az
internetes trash tartalmak világába merészkedett, hogy a felelős állattartásra rendhagyó módon hívja fel a figyelmet. Az
oldalon egy érdekes játékkal, az úgynevezett nyúl-teleporttal
is találkozhattak a felhasználók. Az üzenet – mely szerint
a nyuszinak mindenütt jobb, mint otthon – így a játékélményen
keresztül kapott hangsúlyt. A kampánnyal közel 700 ezer fő
elérése valósult meg.

Interaktív húsüzem-kommunikáció
2013-ban a SPAR marketingkommunikációs tevékenységének fókuszába a SPAR saját húsüzemének marketingtevékenysége került, melynek központi eleme a húsüzem
hivatalos weblapja, a www.frisshus.hu weboldal volt. Az
oldalon a termékleírások és akciós ajánlatok mellett a látogatók a nagysikerű Hentes Akadémia játékban is kipróbálhatták
hússal kapcsolatos tudásukat, míg a Kérdezd a hentest!
applikáció segítségével feltehették témához köthető kérdé-

seiket, melyekre a választ Vas Zsolt, a SPAR hús szakértője
személyesen adta meg. Mindemellett az ő főszereplésével
futó televíziós reklámfilmek az ország közel 250 népszerű
internetes oldalán egész évben láthatók voltak, továbbá
a SPAR Facebook, Instagram és Pinterest oldalán több, Zsolt
és a SPAR húsüzem saját gyártású termékei főszereplésével
készült játék futott kiemelkedő sikerrel. Ilyenek voltak például
a Híres kedvencek vagy a Szánkó futam nevű játékok, melyek
vásárlók tízezreit mozgatták meg. Ezeken felül pedig a SPAR
Chef mobilapplikáció immár 2 éve nyújt közel ezer receptből,
bevásárlólistából, áruházkeresőből, akciós ajánlatokból álló
komplex szolgáltatást az okostelefon- és táblagép-tulajdonosoknak, hónapról-hónapra vásárlók tízezreit elérve.

Gyerekek százainak arcára csalt
mosolyt a Magyarország
hűség-promóció
2013. augusztus 21. és október 16. között a Magyarország hűség-promóció
kiemelt figyelmet kapott a cégcsoport
aktivitásai között. Az akció népszerűsítésére létrehozott önálló weboldalon a fiatal
látogatók számára szervezett játékok
testközelbe hozták Magyarország tájait
és csodálatos állatvilágát. Ezek közül
a legnagyobb sikert a Magyarország állatvilága, ahogy én látom című országos
rajzpályázat hozta, mely óvodások és
általános iskolások számára került meghirdetésre. A játék 116 ezer felhasználót
ért el és a magyarországi óvodák és általános iskolák 10%-a vett részt benne.

Bevásárlókocsi tervező
verseny – Kreatív játék a Facebook-on

Garfield meglátogatta a rajzpályázat nyerteseit

A SPAR Magyarország Kft. 2013. november 21. és december
11. között egy izgalmas játékra hívta Facebook közösségének
tagjait. Ezúttal a kampány alapötletét a különböző hipermarketekben található bevásárlókocsik egyformasága adta. Ebből
kiindulva három héten keresztül arra buzdították a rajongókat,
hogy tuningolják fel a vásárlási élményt és a játékban megadott
színek, alakzatok, minták széles választékának segítségével
tervezzék meg a SPAR Verdát. A versenyre közel 13 ezer
terv érkezett, melyekre a felhasználók több mint 114 ezer
szavazatot adtak le. A győztes terv alkotója 100 ezer forint
értékű SPAR vásárlási utalvánnyal lett gazdagabb, sőt, bevásárlókocsijának tervét a SPAR meg is valósította, melyet
2014 elején az ALLEE Bevásárlóközpontban lévő INTERSPAR
bejáratánál állítottak ki.
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SUPERSHOP PROGRAM

2013: a SuperShop kedvezmények
és az innováció éve
A SPAR SuperShop törzsvásárlói 2013-ban
is élvezhették a program nyújtotta vásárlói
kedvezményeket.

A

200 forint vásárlási érték után adott SuperShop pontok mellett a SuperShop kártyabirtokosok rendszeres,
kizárólag törzsvásárlóknak szóló akciós ajánlatok közt válogathattak: azonnali árkedvezményeket, extra SuperShop
pontokat, egyedi ajánlatokat kaptak. Gyorsan népszerűvé
vált a Karácsony előtti kedvezményes játékvásár is.
A vásárlók SuperShop pontjaiknak a SPAR hűségakciókban
is jó hasznát vették, de jelentős kedvezménnyel vehettek folyóirat előfizetést, könyvet, válthattak akár kiállítási belépőjegyet
is. A heti hírlevelekre feliratkozó kártyabirtokosok első kézből
értesülnek a kártyájuk és összegyűjtött pontjaik segítségével elérhető akciókról a SPAR és INTERSPAR áruházakban, valamint
a SuperShop program egyéb partnereinél, olvashatják a SPAR
Magazin aktuális számait, nem beszélve a kuponokról. Jó hír,
hogy a SPAR franchise áruházaiban is biztosítja törzsvásárlói
részére a SuperShop programban való részvételt.

érintésével valósul meg. A vitathatatlanul innovatív megoldás
megkapta az IT Business Leadership díjat.

Vevőközpontú ügyfélszolgálat
A SPAR törzsvásárlóknak, SuperShop programmal kapcsolatos ügyeik intézésében a SuperShop Ügyfélszolgálata áll
rendelkezésre. Mindenkor vevőközpontú, magas színvonalú
munkájukkal 2013-ban két kategóriában is elnyerték a Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban díjat.
A SuperShop program a partnerek közötti együttműködés
révén még több előnyt kínál a vásárlóknak. Ezt a lehetőséget
nyújtotta az elmúlt évben a SPAR és az OMV két sikeres,
kereszthasználatot erősítő közös kampánya.

Extra SuperShop kupon:
extra kedvezmények
A fizetéskor kapott SuperShop bizonylat Extra SuperShop
kupont tartalmaz, hetente megújuló, kizárólag kártyabirtokosoknak fenntartott SPAR-ajánlattal. Ez a terminálkupon
méltán érdemelte ki a Big Marketing Idea kategóriában az
EFFIE díjat, mely a marketing és kommunikációs szakma egyik
nemzetközileg is legkiemelkedőbb elismerése.

Mobiltárca: innovatív megoldás

A SuperShop Kft., a SPAR Magyarország Kft.
és a Spice Btl. Kft. munkatársai átvették az Effie-díjat

SuperShop Partnerek
31	INTERSPAR hipermarket

2013 legjelentősebb fejlesztése az NFC technológián alapuló,
a mobiltelefonok SIM kártya chip-jén elhelyezett bankkártya- és
SuperShop kártyaalkalmazás, melyet augusztus óta minden
SPAR és INTERSPAR áruházban használhatnak az újításokra fogékony törzsvásárlók.
A Ne hagyja otthon kártyáját! jelmondat a nem is olyan távoli
jövőben bizonnyal lecserélődik, mivel a fizetés, pontgyűjtés, vagy
akár a SuperShop pontok beváltása a mobiltelefon terminálhoz
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359

SPAR, City SPAR szupermarket

11

SPAR partner üzlet

163	OMV töltőállomás
28 	OBI barkácsáruház
30

Burger King étterem

135

Erste Bankfiók

20 	UNION Biztosító területi iroda
700

Budapest Taxi személygépkocsi

a vásárlók hűségéért

Vonzó promóciók
2013-ban is
A SPAR Magyarország Kft. hűséges
vásárlóit hónapról-hónapra különleges,
vagy rendkívüli kedvezményeket nyújtó
promóciókkal jutalmazza.

A

korábbi évekhez hasonlóan tavaly Garfield ismét izgalmas kalandra hívta a vásárlókat. Tavasszal az Óceánmánia promócióval kezdődött a közös barangolás, ősszel
pedig a Magyarország elnevezésű hűségakcióban gyűjthették
a matricákat kicsik és nagyok. Nyáron értékes KAPPA bőröndökért zajlott a pontgyűjtés, majd novemberben az exkluzív
Alessi evőeszköz- és étkészletek kerültek terítékre.

Óceánmánia Garfielddal
A dzsungelek és a sivatagok világa után a 2013. március 21.
és május 25. között zajló Óceánmánia promócióban Garfield
a tengerek és óceánok mélyére kalauzolta el a vásárlókat.
A 2 000 Ft-os vásárlásonként járó matricákat - melyek között
speciális kivitelezésűek, sötétben foszforeszkálók, tükörfényesek vagy recés felületűek is voltak - a színes gyűjtőalbumba ragaszthatták a kalandra vágyók.

Kappa táskákkal a világ körül
A SPAR 2013. május 16-tól szeptember 1-jéig tartó pontgyűjtő akciójában egy
olasz prémium sportmárka, a Kappa kiváló
minőségű bőröndjeit és
táskáit kínálta vásárlóinak
a hűségpont nélküli árnál
akár 76%-kal olcsóbban.
A promócióban szereplő
termékek között a család
minden tagja megtalálhatta a számára legvonzóbb
ajánlatot, a kerekes keménybőrönd-szettől kezdve, a görgős utazótáskán
át, a női hátizsákig.

Magyarország matricagyűjtő akció
2013. augusztus 21-én jelent meg a SPAR negyedik, Magyarország című matricás albuma, amely a hazai növényés állatvilágot mutatta be. Az album természetvédelmi és
oktatási célokat is szolgált, hiszen segítségével a gyermekek
játékos formában ismerhették meg saját környezetüket.
A promóció szakmai koncepcióját a Fővárosi Állat- és Növénykert felügyelte. A kiadványt különlegessé tette az is, hogy
főhősét, Garfieldet magyar betyárnak rajzolta meg szerzője,
Jim Davis – kifejezetten ebből az alkalomból. Az akcióhoz
több karitatív célú program is kapcsolódott.

Alessi: csúcsminőség, olasz stílus
2013. november 14-től 2014. március 30-ig a SPAR és
INTERSPAR áruházak ismét egy különleges akcióval várták
vásárlóikat, akik hűségpontokért a kiváló minőségű és az
olasz design klasszikus formáit felvonultató Alessi evőeszközöket és étkészleteket vásárolhatták meg 90%-ig terjedő
kedvezménnyel.
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Képzés
és karrier
A cégcsoport sokrétű képzési rendszere lehetőséget nyújt kollégáinak
a folyamatos fejlődésre és a szakterületükön való továbbképzésre.

2

013-ban a korábbi évekhez hasonlóan folytatódott a munkatársak szakmai továbbképzése, mely egy új, modulrendszerű képzési program keretein belül valósult meg.

A SIKER FORRÁSA: KÉPZETT MUNKATÁRSAK
2013-ban a külső szolgáltató partnerek segítségével szervezett képzések területén hangsúlyos volt a targoncavezető
OKJ képzés, melyen az év folyamán közel 300 raktári,
szállítási és INTERSPAR-os munkatárs vett részt és szerzett
jogosítványt különböző típusú targoncák vezetésére.
Elindult a trénerképzés is. Ennek során a cégcsoport
frissáru szakértői, oktatói, terület- és friss területvezetői
tréneri ismereteket szereztek meg, melyeket munkájuk-

ban, a kollégák oktatása során kamatoztatni tudnak.
A résztvevők a legújabb tréneri technikákat életszerű
helyzeteken keresztül, valamint a tananyag hosszú távú
beépülését támogató gyakorlatok keretében sajátították
el. A képzések közül jelentős volt még a pénztárosok munkavégzését segítő, a Magyar Nemzeti Bank segítségével
megvalósított bankjegyismereti oktatás is, továbbá az új
és átépülő szupermarketek és City üzletek kollégáinak
teljes körű oktatása.
A 2013-as év új, kiemelt projektje volt a TOP Eladó
képzés, melynek keretében közel 60, hálózatban dolgozó
kolléga átfogó szakmai oktatása kezdődött meg, amely
magában foglalta a frissáru területeket, a vezetői ismereteket és az árugazdálkodás ismeretét is.

Kun Tamás targoncavezető (SPAR raktár, Bicske)
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A Liszt Ferenc Repülőtéri City SPAR munkatársai

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 frissáru területeket érintő témákkal és pénztárosi ismeretekkel bővíthetik tudásukat
a SPAR munkatársai.
A tavalyi évben több új képzési anyaggal bővült az
e-learning oktatóanyag palettája. Ilyen volt például az
egészséges táplálkozás témaköre. A TOP Eladó képzésben résztvevők folyamatos felkészülésében is segítséget
nyújtott ez az oktatóeszköz.

Az előzőeken túl átdolgozásra, aktualizálásra került az
Élelmiszerbiztonság az értékesítésben tananyag a bolti
hálózat és a húsüzem részére is.

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 külföldön tanultakat
Magyarországon is kamatoztassák. A programban való
részvétel feltétele a német nyelv középszintű ismerete és
természetesen az, hogy munkakörébe tartozó feladatait
lelkiismeretesen, nagy szorgalommal lássa el a kolléga.
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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 2013-ban közel 1 300
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 SPAR
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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.

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.

személyzetfejlesztés

A fiatalok a SPAR vállalati kultúrájának megfelelően olyan
szakmai feladatokat kapnak, melyek során gyakorolhatják
az önálló, felelősségteljes munkavégzést, a problémamegoldást és a csapatmunkát.
A hallgatók diplomájuk megszerzése után munkavállalókként
folytathatják 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.

Nemzetközi Trainee program

is. A jelölteknek egy Ausztriában zajló Assessment Center
keretében történő kiválasztáson kellett bizonyítaniuk rátermettségüket. Ezután vette kezdetét az a szeminárium sorozat, mely során a résztvevők vezetői, projekt- és folyamat
menedzsmenti, gazdasági, értékesítési ismeretekre tehettek
szert, és izgalmas Benchmark utazásokon mélyíthették szakmai tapasztalataikat. A programban résztvevők fejlődését
a SPAR Ausztria kiváló, elismert mentorai garantálták.

SPAR Kiváló Tanulója verseny
A cégcsoport a kereskedelmi szakiskolás tanulók számára 2013-ban harmadik 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 2013-ban is főtámogatója és aktív szervezője volt a Magyar Kereskedel-

A legtehetségesebb, németül és angolul is kiválóan beszélő
Traineek 2013-ban lehetőséget kaptak arra, hogy részt vegyenek a SPAR Ausztria Nemzetközi Trainee programjában

mi és Iparkamara által megrendezésre kerülő országos
szakmai versenynek.

A SPAR Trainee programjának résztvevői
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A SPAR az ország
ötödik legnagyobb munkaadója
A SPAR Magyarország Kft. az ország egyik legnagyobb munkaadójaként, több
mint 12000 munkavállalóért tartozik felelősséggel.

A

vállalat célja alapelvei szellemében 2013-ban is az
volt, hogy szélesítse a dolgozóknak nyújtott kedvező
juttatások körét és minél több ösztönző programot, akciót
biztosítson számukra. A SPAR évek óta kedvező biztosítási
csomagajánlatokat, alacsony mobiltelefon-előfizetési díjakat, előnyös banki szolgáltatásokat, kedvezményes üdülési
lehetőségeket kínál alkalmazottai számára. A cégcsoport
2013 júliusától lojális munkavállalóit egy újabb juttatási
elemmel, az egészségkártyával jutalmazza, melyet minden
olyan dolgozó megkap, aki a SPAR-nál, vagy jogelődeinél
10 éve folyamatos munkaviszonyban áll.
A SPAR vezetői 2013-ban is jubileumi ünnepségek
keretében mondtak köszönetet 248 munkatársnak a vállalatnál eltöltött 15, 25 és 40 év munkaviszonyért, illetve
nyugdíjas ünnepségek keretében 79 nyugdíjba vonuló
kollégát búcsúztattak.

Elismerések a spar kiválóságainak
A cégcsoport a kiemelkedő teljesítményt nyújtó kollégákat
2013-ban is különféle díjakkal, értékes ajándékokkal jutalmazta. Így az elmúlt évben is átadták az Év kereskedője,
az Év logisztikusa, az Év húsüzemi szakembere elismerést
és a Vass Sándor-emlékdíjat.
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Arany Fenyő motivációs verseny
az üzletek számára
Az elmúlt évben tizenegyedik 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 SPARüzletek által képviselt magas szintű kereskedelmi munka
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.

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 és a Fogyatékosság-barát munkahely logó használatának jogát, mely a
SPAR felelős tevékenységének eredményeként 2012-ben
további két évre meghosszabbításra került.

felelős vállalat

nyári tábor SPAR-os gyerekeknek
A vállalat 2013-ban is biztosította a SPAR-os szülők
gyermekeinek, hogy térítésmentesen nyaralhassanak
a vértesboglári lovastáborban, mely lehetőség iránt óriási
volt az érdeklődés. Közel 500 gyermek jelentkezését fogadta a cégcsoport, akik három turnusban öt, izgalmas
programokkal tarkított napot tölthettek el a táborban.

spar Segítő kezek
A SPAR Magyarország Kft. sokrétű felelősségvállalási
tevékenységeit 2013 májusától a „SPAR segítő kezek”
márkajel foglalja egységes keretbe. A cégcsoport valamennyi ilyen jellegű projektjét ez a jelölés kíséri. A tavalyi
évben elindult a www.sparsegitokezek.hu honlap is, ahol
a vállalat részletesen bemutatja CSR programjait és
rendszeresen beszámol a témában aktuális híreiről.

SPAR Focibajnokság
2013-ban negyedik alkalommal került megrendezésre a munkatársak körében nagy népszerűségnek örvendő SPAR Focibajnokság, melyre összesen 46 csapat - 17 női és 29 férfi
- jelentkezett. A döntő összecsapásokra a korábbi években
már ideális helyszínnek bizonyult felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémián került sor 2013. augusztus 25-én. A sok
száz résztvevő – a sportoló munkatársak és szurkolótáboruk
– kellemes időben és forró hangulatban töltötték el a napot.
A sportesemény lezárásaként megrendezett díjátadón a győztesek az érmeket, az okleveleket és az ajándékokat a SPAR
Magyarország Kft. vezetőitől vehették át.

Dolgozói ötletgyűjtés
A SPAR Magyarország Kft. az elmúlt évben is folytatta az
Ötletelj a sikerért! szlogennel 2012 végén elindított dolgozói
ötletgyűjtést. A különféle területeken dolgozó munkatársak
óriási szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek, s munkájukhoz, munkaterületükhöz kapcsolódóan sok hasznosítható
ötletük is van. Az ötletgyűjtéssel a cégcsoport célja, hogy
mozgósítsa ezt a kreativitást, bátorítsa az ötletek felszínre
hozását, s az arra alkalmasakat jutalmazza is.
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Társadalmi
szerepvállalás
A SPAR Magyarország Kft. életében az ügyfél-elégedettség, a minőségi kereskedelmi munka és a fejlődés mellett fontos szerepet kap a társadalmi teljesítmény.
A közösségi hozzájárulások is a cégfilozófia szerves részét képezik.

Együtt a rászorultakért

A

SPAR és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 17 éves
stratégiai együttműködése eredményeként rászorulók tízezreihez jut el a segítség minden évben különböző
megnyilvánulási formákban.
Egyik legjelentősebb közös projekt a karácsony előtti
Adni öröm adománygyűjtő akció, mely 2013. december 16.
és 21. között került megszervezésre a SPAR-csoport 160
kijelölt üzletében. Az akcióban minden eddiginél nagyobb
mennyiségű, 242 tonna tartós élelmiszer gyűlt össze, mely
70 tonnával haladta meg az előző évi eredményt, értéke pedig
megközelítette a 190 millió forintot. Az élelmiszeradományból
mintegy 48 ezer, egyenként csaknem 4 000 forint értékű
ajándékcsomag készült a rászorulók számára.
A cégcsoport vásárlói továbbá országosan 111 SPAR és
INTERSPAR áruházban megvásárolható 200 és 500 forintos
adománykártyákkal a nélkülöző családok gyermekeinek
reggelihez jutását támogathatják. 2013-ban az adománykártyák értékesítéséből 6 585 201 forint gyűlt össze. A SPAR az
általa forgalmazott környezetbarát bevásárlótáskák árából
darabonként egy forintot ajánl fel a szervezetnek minden
évben. Az így összegyűlt összeg 2013-ban 7 047 871 forintot
tett ki, mellyel a Szeretetszolgálat budapesti mentőautójának
üzemeltetését biztosítja.

A fentieken túl a tavalyi év júniusában kialakult árvízhelyzetben a SPAR a Magyar Máltai Szeretetszolgálaton
keresztül terméktámogatással segítette a gátakon dolgozók munkáját.
2013-ban a SPAR által szervezett 1 like = 1 pelenka
Facebook játék eredményeként a cégcsoport közel 5 000
darab pelenkát adományozott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által működtetett intézményeknek. A Magyarország matricagyűjtő akcióhoz kapcsolódóan pedig
hátrányos helyzetű, tarnabodi gyermekeket látott vendégül
a SPAR a fővárosi állatkertben.

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
A SPAR Magyarország Kft. a SZÜMA Kft-vel történő együttműködésén keresztül az elmúlt évben is támogatta az
Heiszler Gabriella cégvezető, Kozma Imre, a Máltai Szeretetszolgálat
elnöke és dr. Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége
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Hanga Zoltán a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője és
Miskolczi Ivett szórólap designer (SPAR)

Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és
Alapítványok Országos Szövetségét (ÉTA Szövetség). Az
ország több megyéjében a SZÜMA Kft. a SPAR áruházakhoz tartozó területeken ruhagyűjtő konténerekben gyűjtötte
össze a lakosság által felajánlott ruhaneműket.

Hármas csúcs a 28. SPAR
Budapest Maratonon

A SPAR 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. 2013 végén 329
üzlet bevonásával 95 szervezet részesült ilyen jellegű
támogatásban.

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. A tavalyi évben október 13-án megrendezett futónapon hármas csúcs született. Összesen
21 930 sportoló regisztrált a különböző távokra – korábban még egyetlen magyarországi szabadidősportrendezvényre sem jelentkeztek ennyien. Köztük 4 900
maratonista választotta magának a budapesti programot – ez szintén részvételi csúcs. A harmadik rekordot
pedig a 68 országból érkezett közel 2 700 külföldi futó
jelentette. A rendezvény helyszínén az 56-osok terén
színes programok és kiállítók sokasága várta a látogatókat. A SPAR saját húsüzemének remek termékeit,
a SPAR frankfurti virslit és a SPAR csemege debrecenit
kínálta a résztvevőknek.

Zöldég-gyümölcs adomány a budapesti
állatkert elefántjainak

22. Budavári Borfesztivál a SPAR
támogatásával

A SPAR Magyarország Kft. 2013 májusában közel egy
tonna zöldséggel és gyümölccsel támogatta a Fővárosi
Állat- és Növénykert elefántjait, köztük a legifjabb, nagy
népszerűségnek örvendő jövevényt, Ashát is. Az egyhavi
ellátmány 420 kg almát és 500 kg sárgarépát tartalmazott. A SPAR Facebook rajongói oldalán a közösségét
is bevonta az elefántok támogatásába: a Küldj egy almát Ashának! aktivitás keretében minden felhasználótól
érkező like egy almát jelentett a kiselefántnak. Az erre
a célra megosztott posztra összesen több mint 3 000
like érkezett, ami a SPAR teljes almafelajánlása több mint
kétharmadának felelt meg.

A SPAR a magyar áruk elkötelezett kereskedőjeként különösen nagy súlyt helyez a magyar borászat kultúrájának és
hagyományainak képviseletére. Ennek szellemében vállalta
magára a cégcsoport ismételten a 2013. szeptember 11. és
15. között megrendezésre kerülő 22. Budavári Borfesztivál
főtámogatói szerepét. A fesztivál jelmondata a Bor és nő…
mindig másért szép! volt, s több program is e tematika jegyében zajlott. A fesztiválon – a hagyományoknak megfelelően – a SPAR önálló standdal vett részt. A Borfesztiválhoz
időzítve a cégcsoport borkatalógust is megjelentetett,
melyben egy hónapon keresztül mintegy 200-féle bort kínált
vásárlóinak rendkívül kedvezményes áron.

Állatvédelmi szervezetek, állatkertek és
vadasparkok támogatása
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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 környezetkímélő épületgépészeti megoldásaitól,
a hulladékkezelésen át a logisztikáig.

Élelmiszerhulladékból
zöld energia

INTERSPAR áruház az Árkád 2 Bevásárlóközpontban

Környezetkímélő áruházak

A

SPAR Magyarország Kft. figyelmet fordít arra, hogy
üzletei energiatakarékossági szempontból környezetkímélő egységek legyenek. Így az új áruházak kivitelezésénél
és a régebbi áruházak felújítása során számos olyan épületgépészeti megoldást alkalmaznak, melyek nagymértékben
hozzájárulnak a környezetterhelés csökkentéséhez. Ilyen például a LED-világítás kialakítása az eladótérben és a kiszolgáló
helyiségekben, vagy a hűtőbútorok beajtózása a kevesebb
energiaveszteség érdekében. Több áruházban a lámpakapcsolások jelenlét- és mozgásérzékelés alapján működnek,
további energiatakarékossági intézkedésként pedig a technológiai hűtés során keletkező „hulladékhőt” használati
melegvíz előkészítésére használják.
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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 1 900 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 élelmiszerhulladék mintegy 1 330 000 kWh energia termelését
teszi lehetővé, ami több mint 300 háztartás éves áramfogyasztását fedezi.

Szelektív hulladékgyűjtés
Az áruházaknál keletkező és értékesíthető ún. másodnyersanyagok (pl. papír, műanyag) szelektálása az előző
évekhez hasonlóan 2013-ban is kiemelt fontosságú volt.
A munkatársak részére szervezett oktatásokon, valamint
a rendszeres áruházi minőségügyi ellenőrzések során tájékoztatták az üzletek dolgozóit a szelektív hulladékgyűjtés
környezetvédelmi és költségcsökkentő hatásairól. A szelektálási eredmények javulásával fokozatosan csökkent
a lerakott hulladékok mennyisége, ami a környezeti előnyök
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mellett jelentős gazdasági javulást is eredményezett. Egy
százalékos javulás a szelektálási arányban három százalékos 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 a folyamat 2013-ban még nagyobb jelentőséggel bírt,
mint az előző években.
A SPAR Magyarország Kft. – a gazdasági tevékenységet
végző vállalatok felé történő elvárásnak megfelelően – arra
törekszik, hogy a hulladékok minél nagyobb hányadát valamilyen formában tovább hasznosítsa.

A SPAR visszaveszi,
amit a természet nem tud!
A tradicionális haszonanyagok – a hullámkarton, a fólia, a vegyes papír mellett a SPAR visszaveszi vásárlóitól
a kereskedelmi 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, három sörgyár alumíniumitaldoboz-visszaváltó
automatákat is kihelyezett országszerte 40 SPAR üzletben.
Minden darab alumínium italdobozért 2 forintot kapnak
a vásárlók.
Az előzőeken túl a cégcsoport valamennyi SPAR és
INTERSPAR egységében lehetőséget biztosít vevői számára, hogy kulturált keretek között, szelektálva adhassák
le a feleslegessé vált elektromos és elektronikai berendezéseiket. Így ezen begyűjtött hulladék a SPAR jóvoltából
2013-ban is ártalmatlanításra ill. hasznosításra került.

Környezetbarát
szerelvényekkel bővült
a SPAR tehergépjármű parkja
2013 decemberében a cégcsoport saját járműparkját 15
darab új, környezetbarát üzemelésű Scania/Schwarzmüller
tehergépjárművel bővítette. A szerelvények Scania Euro
5-ös, 400 lóerős motorral szereltek, így kedvező fogyasztásúak és igen alacsony a károsanyag kibocsájtásuk. Az
új gépjárműpark ünnepélyes átadás/átvételére 2013. december 2-án, Tessely Zoltán, Bicske város polgármestere
és a szerződő felek vezető képviselőinek jelenlétében
a SPAR bicskei logisztikai központjában került sor.

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.
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