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600 RÁSZORULÓ CSALÁDNAK SEGÍT A LIDL KARÁCSONYKOR 

Budapest, 2018. december 18. – #Veledteljes karácsonyi kampányának keretében, közösségi média 

oldalainak követőivel közösen 600 rászoruló családnak segít a Lidl Magyarország. Az összesen 3 011 

400 Ft értékű tartós élelmiszeradományt, a Gyermekétkeztetési Alapítvány közreműködésével 6 

település hátrányos helyzetű családjai kapják meg, ezáltal könnyítve meg az ünnepi készülődést.  

A karácsony nem a tökéletes menütől vagy az ajándékoktól, hanem szeretteinktől teljes, igazi 

mondanivalója az együtt töltött idő fontossága, hiszen csak az számít, hogy kivel töltjük az 

ünnepeket. E gondolatokra hívta fel a figyelmet az áruházlánc hétvégén zárult karácsonyi 

kezdeményezése, melynek során a Lidl arra kérte közösségi oldalainak követőit, hogy osszák meg, 

nekik kivel teljes a karácsony. A cél a figyelemfelhíváson túl a segítségnyújtás is volt, a vállalat 

hátrányos helyzetű gyermekek családjainak szerette volna szebbé varázsolni az ünnepi készülődést.  

A #veledteljes kampány eredményeképpen, a kezdeményezéshez csatlakozókkal közösen a Lidl 

Magyarország 600 családnak tud segítséget nyújtani a karácsonyi készülődéshez. A tartós 

élelmiszereket tartalmazó ajándékcsomagokat a Gyermekétkeztetési Alapítvány juttatja el a 

rászorulókhoz még az ünnepek előtt.  

„A Lidl Magyarország számára kiemelten fontos, hogy a társadalmi célú kezdeményezésekkel segítse 

a hátrányos helyzetű gyermekek támogatását. Még nagyobb öröm számunkra, hogy ezúttal 

követőinkkel, vásárlóinkkal közösen tehetjük szebbé több mint félezer család karácsonyát.” – mondta 

Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.  

Az áruházlánc működésének szerves része a társadalmilag felelős gondolkodás, a gyermeki jólétet 

kezdetektől fogva kiemelkedően fontosnak tekinti. Társadalmi felelősségvállalási programjainak 

kiemelt célja a hátrányos helyeztű gyermekek és azok családjainak támogatása. A #Veledteljes 

kampány is ezt a célkitűzést támogatta, eredményeképpen ezúttal is több száz magyar család kapott 

segítséget a vállalat támogatása által.  
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Lidl Magyarországról 

Az 1930-as években, Németországban alapított Lidl hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő élelmiszerlánca. A 

Lidl Magyarországon 2004-ben nyitotta meg első logisztikai központját és 12 üzletét, ma pedig már 174 

áruházzal van jelen hazánkban, és több mint 5000 munkavállalót foglalkoztat.  A vállalat 2004-es magyarországi 

piacra lépése óta töretlenül fejlődik: 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: 2018. 

március 1-jével átlagosan 20%-kal emelte bolti és raktári fizikai munkavállalói munkabérét, így 2016 januárja 

óta összesen 52%-os béremelést valósított meg.  

A vállalat emellett különös figyelmet fordít a magyar beszállítókra, a magyar gazdaság támogatásának és 

fejlesztésének jegyében, ennek köszönhetően termékeinek közel 60 százalékát magyar beszállítóktól szerzi be. 
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