
Kezdd kicsiben!  
 
 



Fenntarthatóság és dm  
  

 Együtt egymásért: 
vállalati stratégiába illő 

társadalmi 
felelősségvállalás 

programok 

Termékfejlesztések 

- dm márka 

„zöld” szortiment  

dmStart program 

Mindig megéri tartós 
árak – túlfogyasztás 

helyett tudatos vásárlás 

Giving Friday 

Munkatársakkal, 
partnerekkel, 

vásárlókkal való etikus 
bánásmód  

Energiahatékonyság, 
hulladékkezelés 

Tudatos fogyasztásra 
ösztönzés - edukáció 



Kezdd kicsiben - koncepció, 
alapelvek 

Időtartam: 2019. október - november 

Üzenet: Minden kis lépésnek hatása van az egészre, a Te 
kezedben is ott a választás lehetősége egy fenntartható 
jövőért. 

Kommunikációs cél: Tudatosítás a dm szortimentjének 
„zöld” lehetőségei iránt. Gyakorlati, megvalósítható tippek 
segítenek elindulni a „zöld úton”. Tudatos vásárlásra 
ösztönzés- 

PR cél: A dm mint tudatos és példamutató vállalat 
pozícionálása, a zöld törekvések, termékek ismertségének 
erősítése és fenntartása. 

Érintett fókusztémák: recycling, műanyagmentes 
csomagolás, természetes összetevők, öko jellemzők, 
tudatos fogyasztás. 

Célcsoport: LOHAS fogyasztói csoport 



Kommunikáció – edukációs fókusszal  

• Fenntarthatóság aloldal a dm.hu-n   
https://www.dm.hu/uj/kezdd_kicsiben/ 

• Saját dm felületek – magazin, hírlevél, app 
• Print és online hirdetések  
• TV-riport, beszélgetés 
• Zöld médiaportfólió főszerkesztői vállalások 
• Fenntarthatósági témájú konferencia és 

fogyasztó kutatás támogatása 
• Facebook kihívás - 30 napos  
• Belső kommunikáció – edukációs fókusz 
 

https://www.dm.hu/uj/kezdd_kicsiben/


• Tagok száma kampány zárásakor: 3760 
• 70 bejegyzés 
• 1164 hozzászólás 
• 4948 reakció 

 

4 hét, 4 kihívás, 1 közös cél 
 
Tartalmi partner: Nagy Réka ökoanyu 
 
Közös cél: minden résztvevő után a dm 100 
forinttal támogatja a jövő évi PET-kupát  
 
A tagok 4 héten át kaptak tippeket a 
hétköznapokban beépíthető „zöld” 
gyakorlatokkal kapcsolatban.  
 
 

 

Kezdd kicsiben Facebook csoport 



Vecsei H. Miklós 
3 Facebook poszt 

2,5 e lájk 
50 megosztás 

 
Herczeg Hajni  

1 YouTube videó,  
4 Instagram poszt, 

- 2 e like 
4 Instagram story 

 
Puskás Péter  

1 Facebook poszt 
– 15 e elért 
ember, 556 

aktivitás  
1 Instagram poszt 

3350 like 

Partneri együttműködések – 
véleményvezérek, influencerek 



dm.hu – Kezdd kicsiben almenü 

Aloldal 
látogatók 
száma a 

kampány alatt: 
9154  

Oldalletöltés: 
13 759 

Tippek 
Tájékoztatás 
Aktivitások 

 



Belső kommunikáció 

• Hírlevél – a bálna üzenete 
• Zárt facebook csoport – infografikák 
• A1 plakátok kihelyezése 
• Országos üzletvezetői értekezlet –  érzékenyítő 

programok (Felelős Gasztrohős, Ökoszolgálat 
Alapítvány) és vállalásfal 

 



A folytatás: Tiszta környezet fókusz - 2020  

• Hulladék téma kerül a fókuszba 2020-
ban 

• Országos szemétszedés aktivitás – dm 
dolgozók, vásárlók, civilek 
összefogásával 

• Edukációs tartalmak – csomagolások, 
jelzések, szelektív gyűjtés  

• 2020-as PET Kupa támogatása 1 millió 
forinttal – dm csapat részvételével 

 
 



Köszönöm a  figyelmet! 
 

Kanyó Roland 
marketing és PR menedzser 

 
 


