
STRANA 24 Inzerce ŽN - ČERVEN 2021

Velké společnosti se při své cestě za úspěchem už dávno nesoustřeďují pouze na hospodářský výsledek. Čím 
dál tím důležitější je pro ně také odpovědný přístup k udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Příkladem 
takové firmy je i Kaufland. Ten ve svém sortimentu nabízí kvalitní a čerstvé produkty. Aktivně snižuje množství 
plastu, podporuje elektromobilitu a využívá inovativní ekologické technologie. V květnu navíc vydal historicky 
první Zprávu o udržitelnosti.

V KAUFLANDU VÍ, ŽE ROZHODUJÍ ČINY 
Nahlédněte pod pokličku společensky odpovědné firmy 

Report je důležitým milníkem 
v činnosti obchodního 
řetězce. Jeho vydáním zvyšuje 
Kaufland transparentnost 
svých aktivit a na konkrétních 
příkladech představuje dosud 
přijatá opatření v oblasti 
odpovědného podnikání 
i klíčové ukazatele, které 
hodnotí, jak se mu vytyčené 
cíle daří naplňovat. Bližší 
informace o zprávě naleznete 
na www.rozhodujiciny.cz. 

UDRŽITELNÝ 
SORTIMENT

  Více než 200 druhů 
čerstvého ovoce 
a zeleniny od 50 
vybraných lokálních 
dodavatelů

  Produkty privátní 
značky K-Jarmark jsou 
výhradně od českých 
výrobců

  Přes 800 produktů 
s certifikátem 
udržitelnosti (Bio, 
Fairtrade, GOTS, FSC)

  Jediný řetězec 
s vlastním 
masozávodem, díky 
kterému má Kaufland 
přehled o kvalitě 
a čerstvosti masa

  Široký sortiment 
produktů pro vegany, 
vegetariány či osoby 
s potravinovou 
intolerancí

PLASTY 

  Žádné jednorázové 
plastové nákupní tašky, 
nádobí, brčka či vatové 
tyčinky 

  Přes 100 tun plastu 
ročně ušetřených 
změnou obalu v úseku 
Ovoce/zelenina

  9 tun plastu 
ušetřených odstraněním 
plastového víčka 
z jogurtů privátní značky 
K-Jarmark 

  V sortimentu nabízí 
nEKOnečný sáček 
a nEKOnečné víčko  
pro opakované použití

  Kosmetické a čistící 
výrobky privátních 
značek jsou bez 
mikroplastů

EKOLOGIE

  Zmodernizované 
a nové prodejny jsou 
vytápěny pouze 
odpadním teplem 
z chladících boxů

  Využití úsporného 
LED osvětlení, podpora 
elektromobility, 
inovativní ekologické 
technologie

  První prodejna 
v ČR se splachováním 
toalet dešťovou vodou 
a spořiče pitné vody 
na všech prodejnách

  100 % papíru, 
lepenkových krabic, 
skla či kovového 
odpadu je zpracováno 
na druhotnou surovinu

  Všechny budovy 
Kauflandu jsou 
certifikovány 
energetickým auditem 
dle ISO 50001

SPOLEČENSKÁ 
ODPOVĚDNOST

  3 zachráněné lidské 
životy díky instalaci 
defibrilátorů na všechny 
prodejny

  27 000 000 Kč 
získaných od roku 2019 
ve Vánoční sbírce pro 
Světlušku

  Dlouhodobá podpora 
Ježíškových vnoučat, 
Centra Paraple, DEBRA 
ČR, Loono a dalších 
neziskových organizací

  Partnerství s Českým 
hokejem a generální 
partnerství Českého 
parahokeje

  Výstavba komunitních 
zahrad, hmyzích hotelů 
či workoutových hřišť

Rozhodují
činy.


