SAJTÓKÖZLEMÉNY

KÖRNYEZETVÉDELEM TÉMÁBAN INDÍT EDUKÁCIÓS KAMPÁNYT A
LIDL
Budapest, 2019. május 13. – A környezettudatosság növelése érdekében Természetesen
Szeretem! címmel indít kampányt a Pilisi Parkerdő Zrt. szakmai közremű ködésével a Lidl
Magyarország. A gyermekeket, szülő ket és iskolákat is megszólító kezdeményezés célja, hogy
ráirányítsa a figyelmet a környezeti fenntarthatóság fontosságára.
Felelő sen gondolkodó vállalatként a Lidl számára stratégiai jelentő ségű , hogy hosszú távon járuljon
hozzá a környezet megóvásához, ökoszisztémáink védelméhez csakúgy, mint a környezettudatosság
növeléséhez. Ezen elkötelező dés mentén, 2019-ben első alkalommal hirdette meg az áruházlánc
általános iskolák számára szóló pályázatát, melynek célja, hogy a környezetvédelmet innovatív
módon megközelítő pedagógiai megoldásokat ismerjen meg és a legjobbat értékes nyereménnyel
díjazza. A pályamunkákat a Pilisi Parkerdő Zrt. támogatásával szakmai zsű ri értékeli. A zsű ri által
legjobbnak ítélt pályázati anyagot készítő intézmény nyereménye félmillió forint értékű Lidl vásárlási
utalvány.
A fiatalok számára Természet(esen) Szeretem! jeligével órarendtervező pályázatot hirdet az
áruházlánc, melynek keretében arra kéri az általános iskolásokat, hogy tervezzék meg a Lidl
Magyarország 2019/2020-as tanévre szóló órarendjét.

A zsű ri és a közönség által legjobbnak

értékelt alkotás alapján készül el az áruházlánc órarendje, melyet a nyár folyamán ajándékként
kapnak a gyermekek az ország minden Lidl áruházában.
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figyelembevétele. Ennek következtében kiemelt figyelmet fordít a fenntartható árutermelés és
beszerzés támogatása mellett a felelő sségteljes termékválaszték kialakítására is. A vállalati szinten
tett erő feszítéseken túlmutató Természetesen Szeretem! kampánnyal a vállalat az érintettek
bevonásával, a környezeti nevelésrő l szóló párbeszéd keretében szeretné hangsúlyozni a természeti
erő forrásaink védelmének fontosságát.
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A diákoknak szóló pályázatról bő vebb információ a www.lidljatek.hu/orarend oldalon található. Az
iskoláknak szóló pályázat részleteirő l érdeklő dni a termeszetesennevelek@gmail.com e-mail címen
keresztül van lehető ség.

---------------------------

Lidl Magyarországról
Az 1930-as években, Németországban alapított Lidl hazánk egyik legdinamikusabban fejlő dő élelmiszerlánca. A Lidl
Magyarországon 2004-ben nyitotta meg első logisztikai központját és 12 üzletét, ma pedig már 180 áruházzal van jelen
hazánkban, és több mint 5000 munkavállalót foglalkoztat. A vállalat 2004-es magyarországi piacra lépése óta töretlenül
fejlő dik: nem csak a diszkont szegmensben ért el vezető szerepet, de forgalmát tekintve az élelmiszer kiskereskedelmi láncok
között is a legdinamikusabb növekedést tudhatja magáénak.
A Lidl Magyarország az FMCG szektor meghatározó foglalkoztatójaként kiemelt figyelmet fordít munkavállalói elismerésére.
Országos szinten egyedülálló ütemben és mértékben növeli munkavállalóinak bérét: 2019. március 1-jével átlagosan 15%-kal
emelte bolti és raktári fizikai munkavállalói munkabérét, így 2016 januárja óta összesen 75%-os béremelést valósított meg.
A vállalat emellett különös figyelmet fordít a magyar beszállítókra, a magyar gazdaság támogatásának és fejlesztésének
jegyében, ennek köszönhető en termékeinek közel 60 százalékát magyar beszállítóktól szerzi be.
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További információk:
Lidl Magyarország
Tő zsér Judit
Vállalati kommunikációs vezető
Tel: 0036-20-776-0017
E-Mail: sajto@lidl.hu
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