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Rólunk
Products – food donations

Napról napra többet nyújtunk
a vásárlóknak.
Elkötelezetten törekszünk arra, hogy értéket teremtsünk, és mindenki számára elérhetővé tegyük
a jó minőségű és megfizethető élelmiszert. Az értékteremtés azonban több annál, hogy a vásárlók
nagyszerű árakkal találkoznak áruházainkban. A Tesco számára ez szélesebb körű társadalmi és
közösségi értékteremtést is jelent.
Hisszük, hogy kis lépéseken keresztül pozitív hatással lehetünk

termékeket várnak el tőlünk. Emellett számítanak arra is, hogy

kollégáink, vásárlóink és a helyi közösségek életére.

vigyázunk a kollégáinkra és óvjuk a közösségeket, ahol műkö-

Az egyik vállalati értékünk, a „Hisszük, hogy egy kis figyelmesség

dünk. Három olyan területet azonosítottunk, ahol a legnagyobb

csodákra képes” inspirálta Little Helps Plan Közösségi Stratégi-

változásokat érhetjük el – Munkatársak, Termékek, Közösségek.

ánkat, amelyet 2017-ben indítottunk el.

Ezeket működésünk alapjai támogatják – területek, ahol elköte-

A célunk, hogy erőfeszítéseinket egyesítve tevékenységeinket

lezettek vagyunk a helyes dolgok iránt.

azokra a társadalmi és környezeti kihívásokra összpontosítsuk,

Ezeknek a kérdéseknek a kezelése kritikus fontosságú ahhoz,

amelyek a legfontosabbak a vásárlóinknak, a kollégáinknak, a

hogy napról napra többet nyújtsunk a magyar vásárlóknak.

szállítóinknak és más érintettjeinknek.

A Little Helps Plan Közösségi Stratégiánk a csoportszintű üzleti

Hetente közel 3 millió vásárlót szolgálunk ki Magyarországon,

tervünk része, és minden piacunkon tiszta képünk van arról,

így tudjuk, hogy megfizethető, egészséges és fenntartható

hogy mit kell tennünk a célok eléréséhez.

A Tesco Magyarországon.

Lépjen velünk kapcsolatba.

A Tesco-Global Áruházak Zrt., az Egyesült
Királyságban működő nemzetközi vállalat,
a Tesco Plc. része. 1995 óta működik
Magyarországon, jelenleg 203 áruházzal.

Amennyiben kérdése van a Little Helps
Plan Közösségi Stratégiával vagy a jelen
anyaggal kapcsolatban, keressen minket
a sajto@tesco.hu e-mail címen.

Tények és számok.
1995 óta Magyarországon | Több mint 200 magyarországi áruház | Közel 16 000 munkatárs
Közel 800 magyar szállító | hetente átlagosan 3 millió vásárló
Közösségi programjainkat 5-ször díjazták, és 3-szor nyertük el a Felelős Támogató Védjegyet.
2

Little Helps Plan Közösségi Stratégia. 2018/19

www.tescomagyarorszag.hu

Stratégiánk

Egy kis figyelmesség
csodákra képes.
„Hisszük, hogy egy kis figyelmesség csodákra képes” – ez alapértékeink egyike a Tescónál.
Meghatározza, mit teszünk világszerte nap mint nap munkatársainkért, a nekünk otthont adó több
száz közösségért és vásárlóink millióiért. Ez az alapja a Little Helps Plan Közösségi Stratégiánknak is,
ami irányt mutat abban, miként segít kezelni a Tesco a vásárlói, munkatársai és közösségei számára
legfontosabb társadalmi és környezetvédelmi problémákat.
A működésünkben érintetteket meghallgatva három olyan területet azonosítottunk, ahol igazán jelentős fejlődést tudunk elérni:
Munkatársak, Termékek és Közösségek. E három területhez több olyan téma is tartozik, amellyel kapcsolatban elkötelezetten
törekszünk jó dolgokat tenni – ezek képezik működésünk alapjait.

Munkatársak.

A fejlődéshez szükséges
rugalmassággal, készségekkel
és elismeréssel segítjük
hozzá munkatársainkat
az előrelépéshez.

Termékek.

Közösségek.

Beszerzés

Segítünk mindenki számára hozzáférhetővé és
megfizethetővé tenni a fenntartható termékeket.

Egészség

Támogatjuk munkatársaink egészségesebb

Pozitív társadalmi
és gazdasági
hozzájárulásunkkal
teszünk a helyi
közösségek fejlődéséért.

életvitelét, és lehetővé tesszük vásárlóink
számára az egészségesebb termékek
választását áruházainkban.

Élelmiszer-hulladék

Hozzájárulunk, hogy 2030-ra – a termőföldtől
az asztalig – felére csökkenjen a globális
élelmiszer-hulladék mennyisége.

Csomagolás

Ügyelünk rá, hogy soha ne használjunk
több csomagolóanyagot a kelleténél, és
amit használunk, az fenntartható forrásból
származzon, illetve újrafelhasználható vagy
újrahasznosítható legyen.

Működésünk alapjai.

Klímaváltozás | Internetes biztonság | Vállalatirányítás és etika
Egészségvédelem és munkabiztonság | Termékbiztonság
További információ: www.tescomagyarorszag.hu
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Munkatársak

Tesco – A nekem való
munkahely.
„A nekem való munkahely” – mindenkinek mást jelent, de mi igyekszünk minden kollégánkat
támogatni abban, hogy elérje céljait a Tescónál.
Világszerte 450 000 kollégát foglalkoztatunk, Magyarországon

lyeztük a hangsúlyt, kitérve az ehhez elengedhetetlen minőségi

munkatársaink száma közel 16 000. Célunk, hogy a nálunk

alvás, illetve helyes táplálkozás kérdésére is.

dolgozók szakmai, illetve magánéletükben egyaránt kiteljesedhessenek. A Tescónál igyekszünk olyan lehetőségeket,
illetve szolgáltatásokat biztosítani kollégáink számára, amelyek
a testi-lelki egészséget egyaránt támogatják, illetve pénzügyi
biztonságot nyújtanak számukra. Rugalmas foglalkoztatási
formáink segítenek abban, hogy mindenki megtalálja

Hazánkban munkatársaink 65%-a szerint
a Tesco lehetővé teszi számára, hogy egészséges életvitelt folytasson, míg 68% gondolja
úgy, hogy munkáját rugalmasan hozzá tudja
igazítani életviteléhez.

a számára ideális egyensúlyt a munka és a magánélet között.
Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy egy igazán befogadó
Fontos számunkra, hogy munkatársaink rendelkezzenek

munkahelyet alakítsunk ki, ahol mindenkit szívesen látunk, és

a jövőbeni szakmai előrejutáshoz szükséges képességekkel.

ahol minden munkatársunk önmaga lehet – vallási és hitbeli

Közép-Európában fiatal kollégáinknak lehetőségük van részt

meggyőződésre, etnikai és nemzeti hovatartozásra, bőrszínre,

venni a Grow4more programban, melynek során foglalkozhat-

állampolgárságra, nemre, szexuális irányultságra, korra, meg-

nak többek között az innováció, a rugalmasság, vagy

változott munkaképességre, családi állapotra, politikai hova

a hatékony problémamegoldás kérdéseivel.

tartozásra és szakszervezeti kapcsolódásra való tekintet nélkül.

Magyarországon kollégáink 63%-a gondolja
úgy, hogy a Tesco biztosítja számára a tanulás
és a fejlődés lehetőségét.

Nagyra értékeljük a sokszínűséget, legyen szó a nálunk
dolgozó 450 000 kolléga hátteréről, képességeiről vagy szakmai tapasztalatáról, hiszen ennek köszönhetően napról napra
még többet tehetünk vásárlóinkért. Büszkék vagyunk arra,

A Tesco Csoportnál kiemelt hangsúlyt fektetünk munkatársa-

hogy sikerült egy olyan vállalati kultúrát kialakítanunk, melynek

ink egészségére. Közép-Európában évente háromszor szervez-

köszönhetően minden kollégánknak lehetősége van fejlődni

zük meg Being well dolgozói egészségprogramunkat, amelynek

a Tescón belül.

keretében négy héten keresztül friss zöldséget, gyümölcsöt
biztosítunk számukra, és dedikált programokkal járjuk körbe
a számukra fontos egészségmegőrzéssel, megelőzéssel foglalkozó témákat. Néhány hónapja például a stresszkezelésre he-
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Magyarországi munkatársaink 73%-a gondolja
úgy, hogy olyan környezetben dolgozik, ahol
feltétel nélkül elfogadnak másokat.

Munkatársak

Magyarországon nap mint nap azon dolgozunk, hogy
a Tesco egy nagyszerű munkahely lehessen, ehhez
folyamatosan fektetünk a bérekbe. Emellett:

Folyamatosan bővítjük képzési
lehetőségeinket (Magyarországon
2018-ban közel 3000 tréninget
szerveztünk), illetve frissdiplomás
és vezetők részére szóló képzéseket is indítunk.

Fokozottan figyelünk a megfelelő vállalati kultúra kialakítására
és megtartására, illetve kollégáink elhivatottságának növelésére. Hisszük, hogy mindan�nyian egyenlők vagyunk, fontos
számunkra a nyitott, őszinte
kommunikáció, valamint a csapatszellem. Megújult Dolgozói
fórumunk is fenti törekvéseinket támogatja.

Versenyképes juttatási csomagot, illetve évente többszöri
dolgozói egészségprogramot
biztosítunk munkatársaink számára. Being well egészségprogramunk során gyümölcsnapokkal, szakértői tanácsadásokkal
és sportversenyekkel várjuk
kollégáinkat.

Tesco Családi és
Sportnapok.
Immár 18. éve rendezzük
meg Magyarországon az
év legnagyobb munkatársi
rendezvényét, ahol több
mint 5000 kollégánk 2 napon
át sportol és felhőtlenül
szórakozik együtt. Számos
sportág, rengeteg családi
és gyerekprogram, szállítói
bemutató, főzőverseny és
több fergeteges koncert
teszi felejthetetlenné
dolgozóink számára nyárzáró
eseményünket a Balaton
partján.
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Termékek – Beszerzés

Szállítói kapcsolatok.
Stratégiánk arra ösztönöz minket, hogy olyan vállalatot hozzunk létre, ahol vásárlóink megfizethető
áron élvezhetik a jó minőségű, fenntartható forrásokból származó termékeket.
Felelős vállalatként minimalizálni szeretnénk a termékeink

megfizethetővé tegyük, az élelmiszertermelés és -fogyasztás

gyártása során keletkező környezetre káros hatásokat, és

néhány kulcsfontosságú kihívásának kezelésével. Közép-

biztosítani az ellátási láncunkban dolgozó munkavállalók joga-

Európában minden területen nőtt a szállítói elégedettség.

it. Az erőteljes, megbízható partneri kapcsolatok elengedhe-

A magyarországi szállítók 90%-a szerint a Tesco késedelem nélkül egyenlíti ki a számlákat. A válaszadók 73%-a

tetlenek az ellátási láncunkban. Elkötelezettek vagyunk, hogy
a fenntartható termékeket mindenki számára elérhetővé és

mondta, hogy a Tescónál megfelelő a kommunikáció.

Meghallgatjuk szállítói partnereinket:
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1.

Rendszeres és névtelen elégedettségi
felméréseket folytatunk, hogy
megadjuk a visszajelzés lehetőségét
partnereink számára. Reagálva a
felmérések eredményére, létrehoztunk
egy új, dedikált szállítói kapcsolatokkal
foglalkozó csapatot, hogy így is javítsuk
az együttműködést és megértést.

2. Szállítói információs vonalat üzemelte-

3.

Aktív kommunikációs csatornákat üzemeltetünk,
a szállítói hírlevélen keresztül rendszeresen tájékoztatjuk partnereinket, a szállítói konferencián
pedig találkozhatnak is velünk. Partnereinknek
elindítottuk a nemzetközi szállítói védelmi vonalat, amely ingyenes, professzionális és bizalmas
szolgáltatást nyújt, és lehetővé teszi a szállítók
számára, hogy megosszák tapasztalataikat, észrevételeiket és esetleges aggályaikat.

4. A Tesco szállítópartnerei megoszthatják
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tünk, amely 48 órán belül segít a partnereknek, hogy megoldást találjanak az
együttműködés során felmerülő kérdésekre.

véleményüket és tudásukat a szállítói hálózati platformon keresztül is. Ez a fórum
fenntarthatósági kérdésekkel és az ezzel
kapcsolatos tapasztalatokkal foglalkozik.

Termékek - Egészség

Egészség.
Vásárlóink és munkatársaink elmondása szerint néha a legjobb szándék ellenére is nehéz akár
egy kicsit is egészségesebben étkezni. Egyszerű, reális és gyakorlatias megoldásokkal szeretnénk
számukra megkönnyíteni, hogy minden nap egy picit többet tehessenek egészségükért.

Üzleti tervünkben fontos
szempont, hogy javítani tudjuk
zöldségeink és gyümölcseink
elérhetőségét és minőségét.
Határozottan törekszünk a
versenyképes árképzésre,
marketingcsatornáinkon pedig
kiemeljük a zöldség-gyümölcs
promóciókat, hogy vásárlóinkat
egészségesebb választásra
ösztönözzük.

Sajátmárkás üdítőitalkínálatunkat megvizsgáltuk,
és közülük 42 receptúráját
tökéletesítettük. Az összes
terméket vásárlóink
bevonásával teszteltük, hogy
a cukortartalom csökkentése
biztosan ne változtassa meg a
termékek ízét.

„Ön választ, mi segítünk”
közösségi programunkban
a helyi szervezetek többek
között az egészséges életmódot
ösztönző, az egészségmegőrzést
elősegítő kezdeményezések
megvalósítására nyerhetnek
támogatást.
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Termékek – Élelmiszer-hulladék

Harc az élelmiszerpazarlás ellen.
Az élelmiszer-pazarlás globális probléma – az ENSZ szerint a világon megtermelt élelmiszer
egyharmada veszendőbe megy. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület szerint Magyarországon 1,8 millió
tonna élelmiszer-felesleg keletkezik évente.
Komolyan vesszük társadalmi felelősségünket, és úgy gondol-

Tisztában vagyunk azzal, hogy mi is felelősek vagyunk az élelmi-

juk, hogy a világ egyik legnagyobb élelmiszer-kiskereskedelmi

szer-ellátási láncban keletkező élelmiszer-hulladék mennyiségé-

vállalataként szerepet kell vállalnunk az élelmiszer-pazarlás

nek csökkentéséért. Szállítóinkkal együttműködve Közép-Európá-

elleni globális harcban. Ezért vállaltuk, hogy az ENSZ Fenn-

ban több mint 7000 tonna, kívül kissé tökéletlen, de beltartalmát

tartható Fejlődési Céljaival (UN SDG 12.3) összhangban

tekintve ugyanolyan finom „Perfectly Imperfect” gyümölcsöt

2030-ra segítünk felére csökkenteni a termőföldtől az aszta-

és zöldséget értékesítettünk, hogy a lehető legtöbb, emberi

lig keletkező élelmiszer-hulladék mennyiségét. Azon túl, hogy

fogyasztásra alkalmas élelmiszert mentsük meg a kidobástól.

saját működésünkben visszaszorítjuk a pazarlást, ellátási
láncunkban is elősegítjük ezt, és támogatjuk vásárlóinkat

Közép-európai szállító partnereink telefonon jelezhetik az ellátási

az otthoni pazarlás csökkentésében.

láncukban fellépő potenciális élelmiszer-pazarlást, és velünk
közösen oldhatják meg a problémát.

Az élelmiszer-pazarlás visszaszorítása
érdekében törekszünk arra, hogy:
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•

Működésünk során semmilyen, emberi fogyasztásra alkalmas
élelmiszer se vesszen kárba.

•

2030-ig megfelezzük a működésünk során keletkező
élelmiszer-hulladék mennyiségét.

•

Szállító partnereinkkel együttműködve 2030-ig felére
csökkentsük az ellátási láncunkban keletkező élelmiszerhulladék mennyiségét.

•

2030-ig segítsük felére csökkenteni a háztartásokban
keletkező élelmiszer-hulladék mennyiségét azokon a
piacokon, ahol kiskereskedelmi szereplőként jelen vagyunk.

Termékek – Élelmiszer-hulladék

Élelmiszer-felesleg
adományozás.
Komolyan vesszük az élelmiszer-hulladék megfelezésére tett ígéretünket. Magyarországi áruházainkban és raktárainkban jelenleg az élelmiszer kevesebb mint 1%-a megy veszendőbe.
Lehet, hogy ez nem tűnik soknak, de a heti több millió hazai vásárlót figyelembe véve, ez így is
8 619 tonna élelmiszert jelent évente.
Mivel az élelmiszer-pazarlás elleni csatát nem tudjuk egyedül meg-

Élelmiszer-hulladék jelentésünk révén azonosíthatjuk a gócponto-

nyerni, a helyi élelmiszerbankokkal, jótékonysági szervezetekkel,

kat, és megtehetjük a szükséges lépéseket. Meggyőződésünk, hogy

hatóságokkal és szállítóinkkal is együttműködünk. Büszkék vagyunk

minden kiskereskedelmi vállalatnak egyértelműen azonosítania

rá, hogy Közép-Európa kiskereskedelmi vállalatai közül mi hozzuk

kellene, hol keletkezik pazarlás a saját működésében, hiszen ipar-

elsőként és eddig egyedüliként nyilvánosságra a saját működésünk

ági szinten csak így kezelhető a probléma, és hosszú távon csak így

során keletkezett élelmiszer-hulladék mennyiségét. Közép-Eu-

javíthatjuk az élelmiszer újraelosztását.

rópában 2018-ban az előző évi 38 054 tonnáról 28 663 tonnára
csökkent a Tescónál keletkező élelmiszer-hulladék mennyisége.
Magyarországon ugyanezen időszakban 12%-kal csökkentettük az
élelmiszer-hulladékot, és 7 448 tonna felesleget adományoztunk a

Büszkén jelentjük be, hogy jól haladunk a 2030-ig
kitűzött cél megvalósításában. Magyarországon az elmúlt két évben már 43%-kal csökkentettük az élelmiszer-hulladék mennyiségét.

Magyar Élelmiszerbank Egyesületen keresztül jótékony célra.

Főbb eredmények a 2018/2019-es pénzügyi évből.
(203-ból) jelenleg

12% -kal csökkentettük

több mint 170 áruházunk vesz részt

az élelmiszer-hulladék
mennyiségét

7448

tonna élelmiszer-felesleget
adományoztunk
az Élelmiszerbanknak és
partnerszervezeteinek

az élelmiszermentő
programban

2020 -ra minden
Ez

adag
18,5 millió
élelmiszernek
felel meg

áruházunk készen
áll arra, hogy
jótékony célra
tudja felajánlani
az élelmiszerfelesleget

Egyetlen falat sem veszhet kárba!
Kilencből egy ember éhezik, miközben a világ élelmiszer-készletének egyharmadát elpazaroljuk.
Ez hatalmas környezetterheléssel jár, és szükségtelenül növeli az üvegházhatású gázok kibocsátását.
Éppen ezért fontos élelmiszer-hulladék adataink
nyilvános publikálása, és hogy 2030-ra felére tudjuk
csökkenteni az élelmiszer-hulladék mennyiségét.

Nagyon büszke vagyok kollégáink, valamint a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület fantasztikus munkájára, akik
mind hozzájárultak ahhoz, hogy a felesleges élelmiszer
eljusson azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van
rá. Segítségükkel sikerült kiváló eredményeket elérnünk az élelmiszer-hulladék mennyiségének csökkentésében, de sok még a tennivalónk.
Pártos Zsolt, a Tesco Magyarország ügyvezető igazgatója
Little Helps Plan Közösségi Stratégia. 2018/19
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Termékek – Élelmiszer-hulladék

Kezdeményezéseink.
Több éve dolgozunk már az élelmiszer-hulladék mennyiségének csökkentésén. Számos
kezdeményezéssel és lépéssel igyekszünk eleget tenni az e téren ránk háruló felelősségnek.

10

Sokféle módszert alkalmazunk, minden rendelkezésünkre

termékek leárazásán keresztül éppúgy, mint a helyi

álló lehetőséget, eszközt és platformot kihasználunk.

élelmiszerbankoknak és jótékonysági szervezeteknek nyújtott

Ez a szemlélet mindenütt érvényesül: a szállítások

adományokban vagy az élelmiszer-pazarlásról szóló globális

észszerű megtervezésén és a lejárati idejükhöz közeledő

párbeszéd ösztönzésében.

Food Cloud.

Perfectly Imperfect.

Ez az új alkalmazás közvetlenül
tájékoztatja a jótékonysági szervezeteket az elérhető élelmiszerről. A rendszer egyszerűsíti
a kommunikációt az áruházak és
a szervezetek között, és reményeink szerint több jótékonysági
szervezetet is arra ösztönöz,
hogy csatlakozzon a programhoz.
Célunk, hogy 2020-ra minden
áruházunk jótékony célra tudja
felajánlani az élelmiszer-felesleget. Eddig a kisebb szervezetek
nehezen tudtak részt venni a
programban, mivel logisztikai
kihívást jelentett számukra, hogy
az áruházak nem tudják garantálni a napi szintű adományokat.
A valós idejű adatok alapján
mostantól tudni fogják, rendelkezésre áll-e élelmiszer, jobban
tervezhetnek, és kézben tarthatják beszerzéseiket. Az alkalmazást jelenleg több közép-európai
piacunkon teszteljük.

Korábban specifikáción kívülinek
számító gyümölcs és zöldség kínálatunkkal mérsékeljük a pazarlást a termelőknél. A nem tökéletes külsejű, de minőségében és
ízében így is hibátlan termékeket
kedvező áron kínáljuk. A kínálatban állandóan megtalálható az
alma, a sárgarépa és a burgonya,
idényjelleggel pedig például a
körte, a paprika és a fokhagyma
is. Így egyszerre kínálunk vásárlóinknak kedvező árú alternatívát
a zöldség-gyümölcs vásárlásra,
és küzdünk a pazarlás ellen. A
2018/2019-es pénzügyi évben
7 120 tonna „Perfectly Imperfect”
terményt adtunk el Közép-Európában.

Little Helps Plan Közösségi Stratégia. 2018/19

Élelmiszer-pazarlás
elleni konferencia.
Fontosnak tartjuk a párbeszédet
üzleti partnereink és a működésünkben érintett döntéshozók
között, mert tudjuk, hogy csak
együtt tudunk hatékonyan fellépni az élelmiszer-pazarlás ellen.
Ezért szerveztük meg idén immár
a negyedik, élelmiszer-pazarlás
elleni fellépésről szóló közép-európai konferenciánkat, ahol megvitattuk, milyen új lehetőségeink
vannak az élelmiszer-hulladék
mennyiségének csökkentésére a
termőföldtől az asztalig. Szervezőként számos nemzetközi
meghívottat is vendégül láttunk –
vállalatokat, kormányzati és civil
szervezetek képviselőit, szakértőket és újságírókat Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából és Magyarországról.

Termékek - Csomagolás

Csomagolás.
A PlasticsEurope elemzése szerint 2017-ben Európában 64,4 millió tonna műanyag csomagolóanyag
keletkezett. Ebből 7,4% PET-csomagolás. A kutatások azt mutatják, hogy a csomagolóanyagok
környezetre gyakorolt hatásával egyre többen vannak tisztában. A 2006 és 2016 közötti időszakban
a műanyag csomagolóanyagok újrahasznosításának mértéke 74%-kal nőtt.
Arra törekszünk, hogy ne használjunk több csomagolóanya-

műanyagból készülnek. Az r-PET

got, mint amennyire valójában szükség van. Emellett azt is

palackok gyártásához felhasznált

szeretnénk biztosítani, hogy az általunk használt csomagolás

poliészter használt műanyag

fenntartható forrásból származzon, majd ismét felhasználásra

csomagolásokból készül, főként

vagy újrahasznosításra kerüljön. Elköteleztük magunkat, hogy

műanyag üdítőital palackokból.

2025-ig minden sajátmárkás termékünk csomagolását teljesen

Ennek köszönhetően a terme-

újrahasznosíthatóvá tesszük, és biztosítjuk, hogy az összes

lésben felhasznált műanyag

papír- és kartoncsomagolás 2025-ig 100%-ban fenntartható

már feldolgozott hulladékból

forrásból származzon. Elkezdtük a csomagolóanyagok súlyának

származik, és újrafelhasználásra

csökkentését is. Közép-Európában kezdeményeztük a csoma-

is alkalmas, ezzel is hozzájárulva

goláshoz felhasznált anyagok listájának felülvizsgálatát – sa-

az úgynevezett „zárt rendszer”

játmárkás csomagolásunkban azokat az anyagokat, amelyeket

kialakításához a csomagolásban.

nehéz újrahasznosítani, nem fogjuk használni. Ennek kapcsán

A Tesco gyümölcslé és smoothie

hamarosan megkezdjük a munkát szállítópartnereinkkel. A

csomagolásához használt anya-

Tesco bevezette az r-PET palackokat a sajátmárkás friss gyü-

gok megváltoztatása évente 3 tonnával kevesebb műanyagot

mölcsleveknél és smoothie-knál. A hűtött tescós gyümölcs-

termel Magyarországon.

levek és smoothie-k már új, módosított palackban kaphatók.

Egyeztetéseket kezdeményeztünk más piaci szereplőkkel, hogy

A 250 ml-es és 1 l-es palackok 30%-ban újrahasznosított

elősegítsük a változásokat, és támogassuk a fogyasztókat egy-

anyagból, míg a 750 ml-es palackok 50%-ban újrahasznosított

szerű, egyértelmű újrahasznosítási tanácsokkal.

Ökológiai innovációk.

Újrahasznosítási szolgáltatások.

Azon dolgozunk, hogy működésünkben csökkentsük a
felhasznált műanyag és kartonpapír mennyiségét.
A kartonpapír és a fólia visszajut a logisztikai központokba, ahol tömörítés után partnereink feldolgozzák
a házon belüli újrahasznosító egységek használatával.
2018/2019-ben 62 900 tonna anyagot nyertünk vissza.

Újrafelhasználható műanyag tálcák.

Az újrafelhasználható műanyag tálcák segítségével
csökkenteni tudjuk a kartonpapírt és egyéb, a szállítás során használt csomagolóanyag mennyiségét. A
gyümölcsöket és a zöldségeket zöld tálcákon szállítjuk
a logisztikai központokból az áruházakba. Ezután a
tálcákat közvetlenül visszaküldjük a szállítóinknak,
ahol azokat ismét megtöltik friss termékekkel, majd
visszakerülnek a logisztikai központjainkba.
Little Helps Plan Közösségi Stratégia. 2018/19

11

Közösségek – „Ön választ, mi segítünk”

„Ön választ, mi segítünk”.
Az „Ön választ, mi segítünk” pályázati programunkat 2016-ban indítottuk el azzal a céllal, hogy
támogassuk azokat a helyi közösségeket, ahol vásárlóink és munkatársaink élnek. A pályázat minden
fordulója akár több mint 180 helyi közösségi program megvalósításához nyújt pénzügyi támogatást.
Családbarát lakókörnyezetek, befogadó játszóterek, gyer-

kat, majd vásárlóink szavaznak arra, melyik helyi pályázatot

mektáborok, elsősegély tanfolyamok, óvodai KRESZ oktatás,

szeretnék támogatni. A pályázat során az összes, szavazási

fogyatékkal élők integrálását segítő programok, egészséges

szakaszba bejutott szervezet hozzájárulásban részesül:

étrendet népszerűsítő workshopok – csupán néhány példa

az összegyűjtött szavazatok számának függvényében 400,

a programban eddig támogatott kezdeményezésekre. A

200, valamint 100 ezer forintot nyerhetnek. 1-1 fordulóban

programban először egy szakmai zsűri értékeli a pályázato-

így több mint 40 millió forint összegű támogatást osztunk szét.

„Ön választ, mi segítünk” eredmények.
közel

700

támogatott szervezet

több mint

közel

17 millió

190 millió

szavazat

forint támogatás

eddig

400
ezer
Ft

200
ezer
Ft

6
100
ezer
Ft

lezárt forduló

támogatás

ParaBringa projekt.
Az értelmi akadályozottsággal élő fiatalok is
szeretnek biciklizni! A Kiskőrösön működő Strázsa
Tanya Közhasznú Szociális Egyesület ParaBringa
programjában a speciális igényeknek megfelelően
kiképzett bicikliket vásárolt a pályázaton
elnyerhető támogatásból, hogy senki ne maradjon
ki a biciklizés öröméből.

www.tesco.hu/kozosseg
12
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Közösségek – Együttműködés
az élelmiszerbankokkal

Együttműködés
az élelmiszerbankokkal.

A világ egyik legnagyobb kiskereskedelmi vállalataként jelentős szerepet játszunk az élelmiszerpazarlás ellen vívott globális harcban. E tevékenység fontos eleme a helyi élelmiszerbankokkal
folytatott partneri együttműködésünk.
Mi vagyunk a helyi élelmiszerbankok egyik legnagyobb partnere

Élelmiszerbank Egyesület és partnerszervezetei számára, ami

Közép-Európában. Lengyelországban és Magyarországon már

18,5 millió adag ételnek felel meg. Már több mint 170 áruházunk

több éves hagyománya van a Tesco és az élelmiszerbankok

adományoz naponta, és szeretnénk, ha 2020-ig valamennyi

közötti együttműködésnek, míg Csehországban és

üzletünk csatlakozna hozzájuk.

Szlovákiában a helyi élelmiszerbank-hálózatok kiépítésében
is közreműködtünk. 2016-ban stratégiai partnerkapcsolatról

Vásárlóinkat is bátorítjuk, hogy vegyenek részt az év végi

szóló megállapodást is aláírtunk velük annak érdekében,

tartósélelmiszer-gyűjtésekben, és ezzel is támogassák

hogy minden országban még eredményesebben tudjuk újra

a helyi élelmiszerbankokat. A karácsonyi adománygyűjtő

elosztani az élelmiszer-felesleget.

kampányok során 20%-kal ki is egészítjük a vásárlóink által
az élelmiszerbankoknak adományozott élelmiszer értékét.

A 2018/2019-es pénzügyi évben Magyarországon összesen

2018-ban magyar vásárlóink 490 ezer adag ételnek megfelelő

7448 tonna élelmiszert adományoztunk a Magyar

élelmiszert adományoztak jótékony célra.

A magyarországi Tesco áruházak 2013 óta működnek együtt a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel.
Ma már több mint 170 áruházunk adományozza napi szinten az élelmiszer-felesleget
az Élelmiszerbanknak és helyi partnerszervezeteinek.

Áruházi élelmiszermentés.
Évek óta működünk együtt a Tesco csapatával,
és minden alkalommal öröm látni lelkesedésüket
és elkötelezettségüket az élelmiszer-pazarlás
visszaszorítása, valamint a rászorulók támogatása
iránt. Ezen a téren végzett tevékenységük
nemcsak a nélkülözőknek jelent segítséget, hanem
mindannyiunk számára reményt ad egy jövőbeli
élhetőbb környezetre.
Cseh Balázs
elnök, Magyar Élelmiszerbank Egyesület

www.tescomagyarorszag.hu
Little Helps Plan Közösségi Stratégia. 2018/19
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Közösségek – Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet

Az ország legnagyobb
adománygyűjtő csapata.
A Tesco több éve stratégiai partnere a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek. Vásárlóival és
munkatársaival évről évre bekapcsolódik a Segélyszervezet karácsonyi szeretet.éhség., valamint
a tavaszi Felhőtlen gyermekkor országos pénzadománygyűjtő kampányaiba.

14

Az 1991-ben alapított Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország

a gyermekekre fókuszál: országszerte több mint 2000 nélkülöző

egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete.

és bántalmazott gyermeknek nyújt segítséget fejlesztéssel,

Intézményhálózata a bajbajutottakat és nélkülözőket segíti

felzárkóztató programokkal és – hogy ők is megtapasztalják

Magyarországon, a Kárpát-medencében és a nemzetközi közösség

a felhőtlen gyermekkor élményét – nyári táborozási lehetőséggel.

részeként. Közel 25 éves múltra visszatekintő szeretet.éhség.

A Tesco az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai partnereként

kampányának célja, hogy szebbé tegye a nélkülöző családok

2010 óta támogatja az adománygyűjtő kampányokat. A november-

karácsonyát, sőt, az adományokból egész évben segíteni tudja a

decemberi és a május-júniusi kampányidőszakokban az áruházlánc

nehéz helyzetbe került családokat. A 2014 óta minden tavasszal

vásárlói a pénztárakban kapható 250 forintos adománykuponok

meghirdetett Felhőtlen gyermekkor kampány pedig elsősorban

megvásárlásával segíthetik a Segélyszervezet a munkáját.
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Közösségek – Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet

Eredmények.

Közel

3,4

millió eladott
adománykupon

531,7
szeretet.éhség.
millió forint

adomány a
kampányban

854,1
Összesen

millió forint
adomány

322,4
Felhőtlen

millió forint

adomány a

gyermekkor kampányban

Az Ökumenikus Segélyszervezettel azon dolgozunk,
hogy ne csak átmeneti segítséget nyújtsunk a nélkülöző
családoknak és gyermekeknek, hanem kiutat is tudjunk
mutatni nekik nehéz helyzetükből. Ebben a munkában
rendkívüli segítség a Tesco vásárlóinak támogatása.
Az áruházlánc az ország legnagyobb adománygyűjtő
csapataként segíti a munkánkat: a szeretet.éhség. és
a Felhőtlen gyermekkor gyűjtéseink sikeréért több millió vásárló és sok ezer munkatárs fog össze évről évre.
Gáncs Kristóf
kommunikációs igazgató, Ökumenikus Segélyszervezet

www.tescomagyarorszag.hu
Little Helps Plan Közösségi Stratégia. 2018/19
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Közösségek – Munkatársi Önkéntes Program

Munkatársi Önkéntes Program.
A Tescónál büszkék vagyunk arra, hogy aktív szerepet vállalunk a helyi közösségek életében.
Tavaly tesztjelleggel elindítottuk Munkatársi Önkéntes Programunkat, hogy együtt még több változást
érhessünk el.
A program a tesztidőszak során lehetőséget nyújtott minden

hogy az önkéntes munka nagyszerű módja a csapatépítésnek is

központi irodai kollégának, illetve 10 meghatározott áruház

– kollégáink élvezték az együtt töltött minőségi időt, és persze

munkatársainak, hogy egy napot a Tesco által fizetett ön-

azt, hogy munkájukkal támogathatták a helyi közösségeket.

kéntes munkával töltsenek, ezzel támogatva egy általuk kivá-

A Tesco éppen ezért 2019 második felétől minden munkatár-

lasztott helyi szervezet, alapítvány munkáját. Bebizonyosodott,

sának lehetőséget biztosít a fizetett önkéntes munkára.

Tescós segítség
az Élelmiszerbank
raktárában.
A Támogató Irodánk kollégái szívesen álltak önkéntesnek
egy napra, és közel 40 fővel segédkeztek stratégiai partnerünknél, a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnél. Egy teljes
munkanapon pakolták és címkézték a több raklapnyi tartósélelmiszert a raktárban. Az eredmény: 66 raklap zacskós leves,
16 751 db kukorica konzerv és 18 358 db zöldborsó konzerv
került így segítségükkel szállításra kész állapotba. Az Élelmiszerbank a partnerszervezetei segítségével juttatja el mindezt
azon rászorulókhoz, akiknek a legnagyobb szüksége van rá.
A csapat szerint nagyon nagy lépés a Tesco életében, hogy az
adományozás mellett idén már munkával is tudjuk támogatni a
helyi közösségeket.

16
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Közösségek – Tesco Angyal

Tesco Angyal.

Tesco Angyal.
Fogjunk össze
egymásért!

2019 áprilisában elindult Magyarországon a Tesco Angyal Alapítvány. Az újonnan létrehozott alapítványon
keresztül most már hivatalosan is segítünk a bajba jutott munkatársakon.
Kollégáink mindig készen állnak arra, hogy segítő kezet

A Tesco vállalati szinten is e kezdeményezések mögé állt, keretet

nyújtsanak egymásnak, legyen szó krízishelyzetről, betegségről,

biztosítva, egyúttal új szintre emelve a segítségnyújtást a Tesco

elemi kárról, esetleg hirtelen családi tragédiáról.

Angyal Alapítvány létrehozásával.

Csatlakozz a segítők csapatához!

„Így tudtok segíteni”.
Az alapítvány támogatási alapját kollégáink adományai adják.
A Tesco Angyal Alapítvány számára a minimum adományozható
összeg 100 Ft, a maximum összeg nincs meghatározva.
A támogatás történhet havi rendszerességgel vagy eseti
jelleggel is, sőt van lehetőség célzott, névre szóló adomá
nyozásra is. Az adományozni kívánó munkatársaknak nem
szükséges közvetlenül utalniuk, kérhetik a munkabérből
történő levonást is, így semmilyen plusz költséggel nem kell
számolniuk.

A Tesco Angyal célja, hogy
segítse a nehéz élethelyzetbe
Amit érdemes külön kiemelni: a Tesco a munkatársak által befizetett
minden
egyes forintot
került
kollégákat.

„Minden befizetett forintot megduplázunk”.

megdupláz! A pénzt azon kollégáinknak adományozzuk, akik támogatásra szorulnak, megfelelnek
A támogatási alapot kollégáink önkéntes adományai
a pályázati kiírásnak és benyújtották jelentkezésüket. A Tesco Angyal
Alapítvány kuratóriuma havonta
és hozzájárulásai adják, az így összegyűlt összeget a
dönt a támogatás összegéről és a jogosultakról.
Tesco megduplázza.
További információ a
https://entescom.hu/tescoangyal/ weboldalon.

„Rajtuk már segítettünk”.
TES Angyal rollup 850x2000 v2.indd 1

2019. 03. 29. 10:30

2019 májusáig (mindössze egy hónap alatt) bezárólag
720 000 Ft támogatást nyújtottunk, ennek fele kollégáink
adományaiból tevődik össze, a másik fele pedig a vállalat
által nyújtott kiegészítés. Büszkék vagyunk arra, hogy
összefogással mi mindenre vagyunk képesek.

www.entescom.hu/tescoangyal
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Működésünk alapjai

Működésünk alapjai.
Vásárlóink és a működésünkben érintett döntéshozók joggal várják tőlünk, hogy biztonságos termékeket értékesítsünk, gondoskodjunk a Tesco minden munkatársának és vevőjének egészségéről és biztonságáról, védjük adataikat, etikusan működjünk, és szorítsuk minimumra széndioxid-kibocsátásunkat.
Alapelveinkhez ragaszkodva a működésünket érintő esetleges kockázatokat is jobban kézben tarthatjuk.
Klímaváltozás

Az összes piacunkon helyi nyelven elérhető, független „Ne

Hosszú távon elköteleztük magunkat a működésünkből eredő

hallgass!” szolgáltatás keretében munkatársaink anonim módon

CO2 mennyiségének csökkentése mellett. Tudományosan meg-

jelezhetik, ha úgy érzik, hogy nem érvényesült Üzleti Etikai Kó-

alapozott, ambiciózus célokat tűztünk ki magunk elé. 2050-ig

dexünk, a bejelentés pedig nem publikus a beszámolók közvetlen

szeretnénk zéró széndioxid kibocsátóvá válni. A 2015-ös szintről

felettese vagy az illetékes ellenőrzési terület előtt sem. Munka-

indulva az alábbi lépéseket tűztük ki: 2020-ig 35%-kal, 2025-ig
60%-kal, 2050-ig pedig 100%-kal csökkentjük CO2 kibocsátá-

társaink évente kötelező tréningen vesznek részt az Üzleti Etikai

sunkat. Ezzel egyidőben 2020-ig az általunk használt energia

Kódexünkkel kapcsolatban minden piacunkon. Magyarországon
2019-ben érintett munkatársaink 98,7 %-a vett részt a tréningen.

65%-át megújuló forrásból kívánjuk beszerezni, majd 2030-ig
ezt az értéket is 100%-ra emeljük.

Egészségvédelem és munkabiztonság
Működésünk során mindenkor kiemelt figyelmet fordítunk mun-

Internetes biztonság

katársaink és vásárlóink biztonságára. A törvényi előírásokat

Nagyon komolyan vesszük a munkatársaink és a vásárlóink

meghaladó módon gondoskodunk róla, hogy senki ne sérüljön

ránk bízott személyes adatainak kezelésével járó felelősséget.

meg a Tescónál munkavégzés vagy vásárlás közben. Speciális

Tisztában vagyunk azzal, hogy kiberbiztonsági célkitűzéseink

csoportszintű biztonsági csapatunk szabályzatokat és eljáráso-

eléréséhez biztonságtudatos kultúrát kell kialakítanunk. Ennek

kat dolgozott ki a munkavédelmi normák betartására. Tanács-

érdekében globális biztonságtudatossági oktatási programot

adást is nyújtanak a munka- és tűzbiztonsággal kapcsolatban az

indítottunk. Emellett adatvédelmi-megfelelési programot is

egyes országok és üzletágak biztonsági vezetőinek.

működtetünk annak biztosítására, hogy vásárlóink és munka-

A biztonság kultúráját mindenütt szerves részévé tesszük mű-

társaink adatainak kezelése mindenkor az európai Általános

ködésünknek. Az elmúlt évben biztonsági felvilágosító kampányt

adatvédelmi rendelettel (GDPR) összhangban történjen.

szerveztünk minden munkatársunknak, amelynek keretében
hasznos tippeket adtunk nekik biztonságuk megőrzésére.

Vállalatirányítás és etika
Üzleti Etikai Kódexünk lefekteti a munkatársakkal szemben,

Termékbiztonság

munkakörtől és munkahelytől függetlenül támasztott minimális

A Tesco elkötelezetten törekszik arra, hogy a legszigorúbb jogi

elvárásokat. Ismerteti a legfontosabb jogi kötelezettségeket és

és biztonsági előírásoknak megfelelő, kiváló minőségű ter-

a magatartásunkat meghatározó szabályokat:

mékekkel lássa el vásárlóit. Szigorú normákat követelünk meg

yy gondoskodás vásárlóinkról: élelmiszer- és termékbiztonsági

élelmiszer és egyéb termékeink előállítása során, és rendszeres

normák betartása, marketing, adatvédelem
yy közös munka: egészségvédelem és munkabiztonság,
befogadás és sokszínűség
yy tisztességes kereskedelem: a versenytörvények betartása,
etikus kereskedelem, szellemi tulajdon védelme
yy hírnevünk megóvása: korrupció elleni fellépés, jótékonyság

Ellátási láncunkat egyszerűsítve továbbfejlesztettük a termelőinkkel és szállítóinkkal ápolt kapcsolatot annak érdekében, hogy
minden terméket felelős forrásból, szigorú minőségi normákat
szem előtt tartva szerezzünk be. Világszerte kiválóan felkészült
csapatokkal tartjuk kézben termékeink minőségét – az eredeti

és adományozás, pontos számvitel és kommunikáció a

termékkoncepciótól kezdve az áruházakon át egészen

közösségi médiában

a vásárlókig.

Telephelyeinken számos fejlesztést hajtottunk végre,
hogy csökkentsük elektromos energia felhasználásunkat. Az elmúlt két évben például lecseréltük a régi,
kevésbé hatékony világítótesteket LED megoldásokra,
szabályozhatóvá tettük világításunkat, valamint javí18

vizsgálatokkal ellenőrizzük ezek betartását.
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tottuk légkondicionáló rendszereink hatékonyságát.
Mindennek köszönhetően az elmúlt két évben 53 000
tonnával csökkentettük közép-európai működésünkben a széndioxid kibocsátás mértékét.

Az ENSZ és céljaink.
Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai (UN SDG) mutatnak irányt abban, hogyan tudják a vállalatok, a
kormányok és a civil társadalom kezelni a globális kihívásokat a fenntartható jövő megvalósításához.
A Tesco többféle módon és eltérő mértékben járul hozzá e célok eléréséhez. Alább ismertetjük,
hogyan támogatja Little Helps Plan Közösségi Stratégiánk a fenntartható fejlődési célok
megvalósítását azokon a területeken, ahol erre a legnagyobb befolyásunk van.

AZ ÉHEZÉS
MEGSZÜNTETÉSE

EGÉSZSÉG
ÉS JÓLLÉT

MEGFIZETHETŐ
ÉS TISZTA
ENERGIA

TISZTESSÉGES
MUNKA ÉS
GAZDASÁGI
NÖVEKEDÉS

FELELŐS
FOGYASZTÁS
ÉS TERMELÉS

FELLÉPÉS
AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ELLEN

ÓCEÁNOK
ÉS TENGEREK
VÉDELME

SZÁRAZFÖLDI
ÖKOSZISZTÉMÁK
VÉDELME

A Tesco céljai

A Tesco által tett lépések

2020-ig minden áruházunk készüljön fel arra,
hogy jótékony célra tudja adományozni
az élelmiszer-felesleget.

Az elmúlt évben több mint 18,5 millió adag ételnek megfelelő men�nyiségű élelmiszer-felesleget adományoztunk rászorulóknak Magyarországon. A magyarországi Tesco áruházak 2013 óta működnek
együtt a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel.

Támogassuk munkatársainkat az egészségesebb
életvitelben, nyújtsunk segítséget vásárlóinknak az
egészségesebb élelmiszerek választásához.

Sajátmárkás üdítőitalaink 100 ml-enként kevesebb, mint 5 g (kb. egy
teáskanálnyi) hozzáadott cukrot tartalmaznak. Munkatársainknak rendszeresen megszervezzük Being well dolgozói egészségprogramunkat,
amelynek keretében dedikált programokkal járjuk körbe a számukra
fontos, egészségmegőrzéssel, megelőzéssel foglalkozó témákat.

2020-ig az elektromos energia 65%-át, 2030-ig pedig
100%-át megújuló forrásból szerezzük be.

2019-ben megvalósíthatósági tanulmány készül arról, hogyan tudjuk teljesíteni Közép-Európában 2030-as vállalásunkat.

Segítsük elő munkatársaink boldogulását azzal, hogy
biztosítjuk számukra az előbbre jutáshoz szükséges
rugalmasságot, készségeket és elismerést.

Áruházi munkatársaink számára számos részmunkaidős megoldást kínálunk. Kollégáink 68%-a érzi úgy, hogy kellő rugalmasságot
biztosítunk számára.
Munkatársaink számtalan képzési lehetőség közül választhatnak,
többek között vezetői, valamint interperszonális készségeket,
képességeket fejlesztő tréningek közül is.

2030-ig a termőföldtől az asztalig, az élelmiszerellátási lánc egészében segítsünk felére csökkenteni
az elpazarolt élelmiszer mennyiségét.
2020 végére eltávolítjuk a nehezen újrahasznosítható
anyagokat a sajátmárkás termékeink csomagolásából.

Mérjük és rendszeresen közzétesszük a saját működésünkben keletkező
élelmiszer-hulladék mennyiségét. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy
csökkentsük a működésünkben keletkező élelmiszer-hulladék mennyiségét. Együttműködünk legnagyobb szállító partnereinkkel, hogy csökkentsük
az élelmiszer-ellátási láncban keletkező élelmiszer-hulladék mennyiségét. Az elmúlt két évben 43%-kal mérsékeltük a saját működésünkben
keletkező élelmiszer-hulladékot. Összeállítottuk azoknak a csomagolóanyagoknak a listáját, amelyeket a jövőben nem kívánunk használni nehéz
újrahasznosításuk miatt. Jelenleg azon dolgozunk, hogyan tudnánk ezeket
az anyagokat sajátmárkás termékeinkből is kiiktatni.

Csökkentsük abszolút CO2-kibocsátásunkat a 2015ös szinthez képest: 2020-ig 35%-kal, 2025-ig 60%kal és 2050-ig 100%-kal.

Telephelyeinken számos fejlesztést hajtottunk végre, hogy
csökkentsük elektromos energia felhasználásunkat. Az elmúlt két
évben például lecseréltük a régi, kevésbé hatékony világítótesteket
LED megoldásokra, szabályozhatóvá tettük világításunkat, valamint
javítottuk légkondicionáló rendszereink hatékonyságát.

Valamennyi, természetes környezetből származó,
általunk forgalmazott halat fenntartható forrásból
szerezzük be.

Közép-európai kínálatunkban növeltük a fenntartható halászatból
származó, MSC minősítéssel ellátott halak mennyiségét. Az MSC
minősítés segíti vásárlóinkat abban, hogy fenntartható halászatból
származó termékeket választhassanak, biztosítva ezzel a
halállomány hosszú távú fennmaradását.

2020-ra nullára csökkentsük az alapanyagok
beszerzéséhez köthető erdőirtást.

Közép-Európában 100%-ban csak az RSPO (Roundtable on
Sustainable Palm Oil) által minősített pálmaolajat használunk.
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2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.
www.tescomagyarorszag.hu

