Mega Image vrea să inspire comunitatea să facă cât mai mult bine.
Și pentru că cel mai puternic mod de a inspira este prin puterea
exemplului, ți-am adunat aici cele mai importante proiecte de
sustenabilitate implementate de Mega Image.

Ca retailer alimentar, jucăm un rol foarte important în viața a mii de
oameni, de la anga jați, până la clienți și comunitățile locale. Succesul
nostru este direct influențat de modul în care venim în întâmpinarea
nevoilor acestora.
La nivel local, Mega Image și-a asumat câteva zone strategice în care ne
dorim să avem un impact pozitiv, devenind, astfel, o companie mai
sustenabilă. Acestea sunt:

Dezvoltarea de produse marca proprie
sustenabile, hrănitoare, sigure și de calitate

Implicarea în comunitate – ne dorim să fim parte activă
a comunităților în care ne aflăm, să îi susținem și să le
facilităm accesul la un stil de viață mai sănătos

Reducerea impactului asupra mediului înconjurător,
atât prin reducerea risipei alimentare și a emisiilor de
carbon, cât și prin încura jarea reciclării materialelor
ce își pot relua circuitul comercial
Dezvoltarea profesională a anga jaților și crearea unui
climat de bunăstare la locul de muncă
În paginile următoare veți regăsi detalii despre
proiectele noastre din 2016, prin care ne-am propus să
devenim mai buni și să fim un membru de încredere în
comunitățile din care facem parte.

Produse
sustenabile
sub marca
proprie
Ambala je FSC produse
Gusturi românești
Ouăle Gusturi românești au,
începând din 2016, ambala j din
carton certificat FSC. De
asemenea, toate legumele Gusturi
românești sunt ambalate în cutii
de carton certificat FSC.
Standardul FSC ne asigură că
materia primă din care sunt
fabricate aceste ambala je este
una sustenabilă și sunt reciclabile
în proporție de 100%.

Extinderea proiectului “Gusturi
românești de la gospodari”
Proiectul “Gusturi românești de la
gospodari” a început în 2014 cu 6
legume și 18 producători locali. De
la an la an, s-a investit și s-a extins
acest proiect, astfel încât, în 2016,
parteneriatul numără 73 de
producători locali, iar sortimentația
cuprinde 6 legume. Cultivate pe o
suprafață totală de peste 40ha,
aceste produse provin din soiuri
românești și sunt crescute în

localități din apropierea
Bucureștiului. Astfel, oferim
clienților produse de sezon
crescute local, proaspete și de
calitate, în care avem încredere.
Extinderea gamei de produse
proaspete ecologice
Pe parcursul anului 2016, Mega
Image a comercializat pe rafturile
magazinelor sale 48 de coduri de
fructe și legume certificate
ecologic, provenite de la 9
furnizori, atingând o valoare a
vânzărilor de peste 285.000 euro.
Unul dintre acești furnizori este
Fundația FARA, o afacere socială
care derulează programe pentru
copiii care fie nu au părinți, fie au

dizabilități, ori trăiesc alături de
părinți în sărăcie extremă și sunt zi
de zi la un pas de a renunța la
școală. În cadrul acestui proiect,
oferim clienților produse ecologice,
crescute tradițional românesc, dar
susținem, totodată, o cauză socială
în care credem cu tărie.
Audituri la furnizorii de produse
marcă proprie
În 2016, echipa internă de
Siguranță Alimentară a coordonat
o serie de audituri la furnizorii de
produse marca proprie. Astfel, 57
dintre furnizorii noștri au trecut
prin audit de siguranță alimentară,
iar 43 prin audit conform
standardelor BSCI care validează
condițiile de muncă.

Stil de
viață sănătos
Extinderea Equilibrium corner
Lansat în 2015 în magazinul Piața
Sudului, cornerul Equilibrium s-a
dovedit a fi un concept foarte
atractiv pentru clienți, astfel
încât, la final de 2016, cornerul
este prezent în 7 magazine
Mega Image. În acest concept,
clienții regăsesc atât produse
alimentare, cât și
non-alimentare sănătoase.
Spațiul din magazin este
susținut în mediul online prin
platforma
www.stamdevorba.ro, unde
clienții regăsesc informații
și detalii despre produsele
comercializate; și unde
pot, de asemenea
interacționa cu specialiști
și alți membri ai
platformei.
Susținere evenimente sportive:
Maraton, Semi Maraton, Echipa
BikeExpert, Fuga pe uliță.
Mega Image susține și se implică
activ în evenimente ce
promovează sportul și stilul de
viață sănătos. De la Semi-maraton
și Maraton, până la Fuga pe uliță,
Cu bicicleta la mare și evenimentul
Rocket Bike Fest, îi susținem pe
participanți cu porția de energie

(fructe și produse revitalizante),
dar și cu activități
suplimentare. Două echipe
beneficiază de suportul
financiar pe întreg parcusul
anului: echipa BikeExpert și
echipa de fotbal de sală
“Neatza și prietenii”.
Credem cu adevărat că un
stil de viață sănătos
presupune mișcare în aer
liber, sport și voie bună.

Grijă pentru
mediu

Echipamente de reciclare PET și
doze de aluminiu
13 magazine Mega Image din
București sunt dotate cu
echipamente de tip Reverse
Vending Machine (RVM), unde
clienții pot returna recipiente PET și
doze de aluminiu. Mai departe,
Mega Image predă aceste cantități
către firmele colectoare, în vederea
reciclării lor. Prin această inițiativă,
dorim să îi susținem pe clienții care
doresc să protejeze mediul
înconjurător și să recicleze
ambalajele, punându-le la dispoziție
echipamentele noastre de colectare.

Colectare selectivă ambalaje
secundare, ulei pentru gătit, baterii
Mega Image colectează și oferă
spre reciclare peste 80% din
cantitățile de ambalaje secundare
(cutii de carton, folie plastic etc) ale
tuturor produselor comercializate.
Astfel, ne asigurăm că aceste
deșeuri nu ajung la groapa de
gunoi, ci la un reciclator care le va
valorifica. În plus, colectăm selectiv
uleiul uzat de la rotisoarele din
magazine (peste 4 tone de ulei
colectat în primele 3 trimestre din
2016), dar și baterii de la clienți
(care ne-au returnat, în primele 3
trimestre ale acestui an, peste 2
tone de astfel de deșeuri). Toate
magazinele Mega Image și
Shop&Go au, la intrare, recipiente
pentru colectarea bateriilor.

Stații încărcare autoturisme
electrice
În decembrie 2015, Mega Image a
fost primul retailer alimentar din
România care a instalat o stație de
încărcare autoturisme electrice în
parcarea magazinului Băneasa. De
atunci, încă 4 magazine au mai fost
dotate cu astfel de stații de
încărcare auto, respectiv
magazinele Piața Sudului, Piața
Gemeni, Sisești și Pod Băneasa.
Serviciul de încărcare electrică este
gratuit pentru clienții noștri, iar în
timpul încărcării aceștia își pot face
cumpărăturile în magazinele Mega
Image. Acest proiect urmează a fi
extins și în alte magazine Mega
Image în decursul lunilor viitoare.

Plantări de copaci
Începând din 2012, în parteneriat cu
Asociația Ecoassist, Mega Image a
demarat un proiect deosebit de important:
acela de împădurire. De atunci, de două
ori pe an, voluntarii Mega Image plantează

100% Energie Verde în magazine
Încă din 2012, Mega Image a demarat
procesul de alimentare cu energie
electrică “verde” a magazinelor sale.
Treptat, în fiecare an, am crescut numărul
de magazine incluse în proiect, astfel încât,
în momentul de față, toate magazinele
Mega Image și Shop&Go din București și
Ilfov utilizează energie electrică provenită
din surse regenerabile și cu un grad scăzut
de poluare a mediului.
Folosim hârtie certificată FSC pentru
revistele promoționale
Începând cu 2016, materialele
promoționale Mega Image (reviste,
cataloage) sunt tipărite pe hârtie
certificată FSC. Prin această decizie Mega
Image își propune să își asume, astfel,
responsabilitatea față de mediu,
diseminând, totodată, informații
importante despre produse cu clienții.

copaci. Au acoperit zone importante din
județele Constanța, Argeș și Giurgiu și își
propun să continue acest proiect, în care
cred cu tărie. Doar în 2016, Mega Image a
plantat 4430 de puieți pe o suprafață de
peste 1ha.

Grijă pentru
angajați
nerăbdători pentru proiectele de acest gen
de anul viitor.
Campanie nutriție sănătoasă pentru copii
În 2016 Mega Image a continuat un
proiect lansat în 2015 și primit cu
drag de către angajații noștri:
workshop-uri de nutriție sănătoasă.
Astfel, câteva zeci de angajați din
magazine, depozitul Popești-Leordeni
și Sediul Central au participat la un
workshop cu un tehnician nutriționist
unde au aflat o mulțime de informații
despre nutriția sănătoasă a copiilor. În
funcție de vârsta acestora, părinții au
aflat care este aportul nutrițional
necesar și care sunt alimentele
recomandate pentru o creștere
sănătoasă a copiilor. În paralel, în cadrul
unor emisiuni difuzate prin televiziunea
internă , tehnicianul nutriționist a
detaliat principiile generale ale unei
alimentații sănătoase. Angajații au
apreciat foarte mult această
inițiativă și s-au declarat
Sesiuni de orientare în carieră
În 2016, Mega Image a început un proiect
pilot inedit: orientarea în carieră a
angajaților tineri. Ca parte a inițiativelor de
Diversitatea Angajaților, acest proiect este
adresat angajaților existenți, cu vârsta
până în 30 de ani, pe care Mega Image
dorește să îi sprijine în identificarea
parcursului lor în carieră. Sesiunea-pilot a
fost susținută de către Vice-Președintele de

Campanii de redirecționare 2%
În fiecare an, Mega Image își încurajează
angajații din Sediul Central să direcționeze
2% din impozitul anual pe venit către
cauzele în care cred. Pot fi cauze umanitare
sau acțiuni de ecologie, diversitatea
opțiunilor angajaților fiind binevenită în
această situație în care s-au putut acoperi
cât mai multe cauze.
Sesiuni de Masaj
Deoarece se știe că munca de birou îi
predispune pe angajați la posibile probleme
de sănătate din cauza lipsei de mobilitate,
Mega Image oferă acestora o sesiune de
masaj la birou o dată pe lună. Angajații din
Sediul Central, dar și cei din cele două depozite
ale Mega Image, pot beneficia de 15 minute

Resurse Umane al companiei și a avut un impact
deosebit asupra participanților care, cu această
ocazie, au aflat “lucruri de viață”, anume că
succesul se obține cu multă muncă, dedicare,
implicare, dar și un strop de inspirație.

de masaj în timpul programului de lucru.
Scopul este acela de a dezmorți corpul și
de a detensiona mușchii.
Măsurători cu WCR
În 2016, angajații Sediului Central au
luat parte la un proiect amplu,
organizat împreună cu specialiștii
World Class România: măsurători
antropometrice. Cu ajutorul unui
cântar performant, fiecare angajat a
aflat informații despre starea sa fizică,
de la masa corporală și până la nivelul
metabolismului bazal. Astfel, aceștia
au fost informați și au conștientizat
care le este nivelul general de
sănătate. Totodată, Mega Image și-a
propus să îi încurajeze pe angajați să
adopte un stil de viață activ, iar
partenerii de la World Class au purtat
discuții individuale cu participanții
pentru a le formula recomandări
personalizate de sport.

Echipa de fotbal
Echipa de fotbal Mega Image este o
echipă cu tradiție de câțiva ani de zile.
La început, participau în competiții
amicale între angajați, însă pe parcurs
echipa s-a înscris în tot mai multe
competiții și au ajuns să facă parte din
Liga Companiilor "Fotbal pentru
Companii". Jucătorii echipei sunt
angajați ce vin atât din magazine, cât
și din depozite și Sediul Central, iar pe
teren sunt la fel de uniți ca la locul de
muncă. Echipa Mega Image “a adus
acasă” o serie de trofee cu care se
mândrește mai departe.

Voluntariat
Voluntariatul este o activitate care, în
România, a început să prindă
rădăcini de câțiva ani. Angajații
Mega Image se implică în acțiuni pe
care le fac din spirit civic. Sute de
angajați au plantat copaci în regim
de voluntariat de-a lungul anilor, sau
au livrat cadouri copiilor nevoiași
aflați în grija ONG-urilor partenere.
Mega Image își propune ca, pe viitor,
să crească atât numărul de angajați
care se alătură ca voluntari, dar și a
acțiunilor în care compania se
implică astfel. Mega Image știe că
munca depusă cu pasiune și
convingere, ca voluntar, este de cea
mai bună calitate, iar recompensa
sufletească în urma unei zile de
voluntariat este egalată cu greu de
alte acțiuni.

Diversitate
produc sucurile fresh în magazin și au
Lansare program incluziune pentru
participat la o sesiune de training la
persoane cu dizabilități
casa de marcat în care clienți le-au fost
Fundația Light into Europe se ocupă
angajații din magazinul respectiv. Mai
de îngrijirea și educarea unui număr
mult decat atât, magazinul Mega Image
foarte mare de copii hipoacuzici.
Drive Store (din Prelungirea Ghencea) a
Mega Image a dorit să se alăture
primit două noi colege, ambele
acestui demers, astfel încât i-am
hipoacuzice, implicate în proiectul de
invitat pe câțiva zeci de astfel de
comerț online. Cele două colege
copii (din 3 școli speciale) în vizită
beneficiază de echipament special,
la Sediul Central, unde au
inscripționat cu semnele internaționale
participat la o sesiune
pentru persoane cu hipoacuzie. Spre finalul
informativă despre Mega Image.
anului 2016, colegii din echipa de Consilieri
Ulterior, o grupă de 8 copii din
Clienți și echipa HR Store Partner au participat
clasa terminală au efectuat o
la un training susținut de către specialiști ai
vizită informativă în magazinul
fundației pe tema integrării persoanelor cu
Mega Image Basarabiei, în
dizabilități în societate și în mediul profesional.
cadrul căreia au aflat cum se

Samilia

campanie împotriva
traficului de ființe umane
Mega Image s-a alăturat, la
începutul anului 2016, acțiunii de
conștientizare lansate de Samilia
Foundation pe tema traficului de
ființe umane. România este una
dintre cele mai mari țări-sursă
de persoane traficate, astfel
încât este important să ne
alăturăm acțiunilor de
conștientizare din acest
domeniu. Astfel, sute de
angajați Mega Image au
participat la training-ul
derulat online pe acest
subiect și am distribuit
flyere la casele de
marcat pentru
informarea clienților și
atragerea atenției
asupra acestui flagel
internațional.

Grija față de comunitate
Mega Image a organizat campania
socială „Umple Ghetuțele la care nu
ajunge Moș Nicolae” în parteneriat
cu Organizația SOS Satele Copiilor.
În ultimii 4 ani această campanie a
permis clienților Mega Image să se
transforme în Moș Nicolae, prin
intermediul cadourilor plasate în
ghetuțele din spațiile special
amenajate la ieșirea din
magazinele Mega Image.
Sponsorizări cu mâncare
pentru oamenii aflați în nevoie
Mega Image a demarat, în
martie 2016, primul proiect
de sponsorizare a
ONG-urilor care au în grijă
persoanele fără posibilități
materiale. În doar 7 luni,
Mega Image a oferit peste
78 de tone de mâncare
către ONG-uri care și-au
propus să elimine
foametea. Produsele
alimentare au ajuns la
oameni care trăiesc în
sărăcie și pentru care
am reușit să
eliminăm grija mesei
zilnice. Ne-am
propus, astfel, să
oferim celor mai
puțin norocoși,
acces la hrană în
fiecare zi.
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Sponsorizări cu mâncare pentru
animale
Parteneriatele cu ONG-urile de
protecție a animalelor au început
în 2009 și au crescut, în fiecare
an, ca volum și importanță. Doar
în primele 3 trimestre din 2016,
aproape 225 de tone de mâncare
au a juns la animale găzduite în
adăposturi sau în locuințele
voluntarilor din marile ONG-uri de
animale din București, Constanța
și alte orașe în care Mega Image
operează magazine. În acest fel,
se asigură că produsele rămase
nevândute sunt direcționate către
cauze nobile. Și animalele fără
stăpân au nevoie de noi, merită
șansa la un trai decent și o hrană
adecvată.

Donații de sânge
În august 2016, Mega
Image a organizat o
campanie de donare
de sânge în parteneriat
cu Centrele de
Transfuzii din București
și Ploiești. Ne-am
încura jat colegii să
meargă să doneze sânge
și toți donatorii de la cele 2
centre au primit, în
săptămâna 8-12 august,
“pachetul de refacere” de la
Mega Image: sendviș, fresh
de portocale, cafea și apă.
Mobilier pentru Fundatia Light
into Europe
În 2016, Mega Image s-a mutat
într-un sediu central nou. Cu
această ocazie, fostul mobilier de
birou, recent achiziționat, a fost
donat Fundației Light into Europe,
împreună cu îmbrăcăminte pentru
copiii îngrijiți de Fundație.

Donații interne
(din partea anga jaților)
În momentele-cheie din an,
anga jații Mega Image sunt
încura jați să-și deschidă inima
către cei aflați în nevoie:
organizăm campanii de colectare
de produse care sunt ulterior
direcționate către cauze umanitare.
Astfel, am donat haine către
pacienții Policlinicilor Sociale Regina
Maria, dar și 70 de ghiozdane
complet echipate cu rechizite copiilor
din comuna Gaia (județul Giurgiu) cu
a jutorul prietenilor de la Edulier. De
Paște, am îndeplinit dorințele copiilor
din Centrul Harap-Alb din sectorul 4
(București), cărora anga jații Mega
Image le-au oferit jucării, dulciuri și
haine.
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Fondul MEGA IMAGE
pentru comunitate

În 2016, Mega Image a lansat cea
de-a patra ediție a Fondului Mega
Image pentru Comunitate. În cadrul
acestui proiect, derulat în
parteneriat cu Fundația Comunitară
București, Mega Image oferă
finanțări în valoare totală de 20.000
EUR unor proiecte menite să sudeze
comunitățile geografice din
București, provocându-i pe locuitori
să deruleze proiecte ce le vor
îmbunătăți traiul împreună.
Cele cinci idei premiate la ediția
lansată în 2015 și implementate în
cursul anului 2016 surprind teme
diferite, relevante pentru
comunitățile din București:

“Bucate reAlese", grup de inițiativă
format din două voluntare cu
experiență în sectorul non-profit,
reprezintă prima bucătărie
comunitară educativă din București,
un loc în care comunitatea Hala
Traian participă activ la valorificarea
resurselor de hrană. Proiectul oferă
educație practică pentru o viață și o
alimentație sănătoase, dăruind
produse alimentare în surplus.
Bucate reAlese își propune să
dezvolte deprinderile sociale și
antreprenoriale ale tinerilor
defavorizați din comunitate, care vor

învăța practic cum să-și asigure o
alimentație sănătoasă și constantă.
Jocurile Cartierului, Asociația
Corporeanima: strada se închide și
reunește comunitatea în cadrul unui
eveniment sportiv organizat chiar de
locuitori și dedicat copiilor din
cartierul Costeasca. Anul acesta,
fondul finanțează edițiile a șasea și a
șaptea, evenimentul fiind pentru a
treia oară câștigător al Fondului
Mega Image pentru Comunitate. În
2016, proiectul Jocurile Cartierului se
va extinde în 2 locații, creând astfel
un model și pentru alte cartiere.
Primele 5 ediții au avut loc în
Cartierul Costeasca.

Clubul grădinarilor de balcon, Asociația D’Avent:
proiectul stimulează un mod de viață sănătos
și proactiv al locuitorilor din cartierul Mihai
Bravu, prin îmbinarea activităților de tip
do-it-yourself cu know-how despre realizarea
unei grădini de plante și legume care pot fi
folosite în bucătăria proprie, pe tot
parcursul anului. Proiectul este dezvoltat în
parteneriat cu Asociația România în
Tranziție, o organizație cu experiență de 3
ani în dezvoltarea grădinilor comunitare.
Clubul grădinarilor de balcon se
adresează atât copiilor, cât și
rezidenților din cartier și își propune să
implice organizații-cheie precum
asociațiile de locatari din cartier, spații
neconvenționale, școli și grădinițe,
Direcția de Asistență Socială
București.
Mega-Puternici Împreună, Asociația
Arhidiacon Sfântul Ștefan: proiectul
a dorit să recreeze comunitatea
formată din generații diferite care
locuiesc în cartierul Ghencea,
cartier cu cea mai mare
densitate a populației din
sectorul 6. Asociația a stabilit
un cadru în care copiii, tinerii
și seniorii au putut comunica,
s-au ajutat reciproc și au
contribuit la dezvoltarea
spiritului comunitar și,
implicit, a societății.
Beneficiarii proiectului au
fost persoanele
domiciliate pe raza
sectorului 6 (copii, tineri
și seniori), persoane
care în prezent au fost
înscrise în programele
desfășurate deja de
Asociația Arhidiacon
Sfântul Ștefan.

