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Covid-19

Toplumsal Katkı Sağlayan İş Birliklerimiz
İçerisinde bulunduğumuz toplumla bağlarımızı güçlendirmek ve toplumsal katkı

Çalışanlarımıza
İyi Gelecek

anlayışımız doğrultusunda hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimiz ile
toplumun gelişimi, güçlendirilmesi ve iyi yaşam bilincinin artırılmasını amaçlıyoruz.
Bu projeler kapsamında paydaşlarımızla birlikte eğitim, spor, sağlık, meslek

HERKESE KİTAP VAKFI İLE İŞ

ÇOCUK KIYAFETİ BAĞIŞI

DERNEĞİ İLE İŞ BİRLİĞİMİZ

Her yıl, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve

BİRLİĞİMİZ

KAMPANYAMIZ

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği

Çocuk Bayramı’nda, mağazalarımıza

Çocuklarda okuma alışkanlığının

10 yıldır devam eden ve artık

(TOFD) ile 2020 yılında yapılan plastik

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

kazandırılması amacıyla,

gelenekselleşmiş olan “Kıyafet Bağış

kapak toplama projesi kapsamında

(TEGV) bağış kutuları kuruyoruz.

müşterilerimiz ile ortak paydada

Kampanyası” projemizi Ariel (P&G) ve

2 adet tekerlekli sandalye bağışına

Aynı dönemde, mağazalarımızda

buluşarak Herkese Kitap Vakfı’nı

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile iş

destek olduk.

%50 indirimli olarak oyuncak,

destekliyoruz. Kendi kitaplarını ya da

birliği içinde yürütüyoruz. 2020 yılında

çocuk kitapları ve kırtasiye ürünleri

mağazalarımızdan indirimli olarak

mağazalarımızda 45.000 adet kıyafet

satıyoruz. Bu ürünlerden satın

satın aldıkları kitapları, Herkese

topladık. Projemizin başından beri

alan ve bağışta bulunmak isteyen

Kitap Vakfı kolilerine bırakan

topladığımız kıyafetler 440.000 kişiye

müşterilerimiz vakıf aracılığıyla

müşterilerimiz bugüne dek 58.588

ulaştırıldı. Bu yılki kıyafetlerin 35.000

ihtiyacı olan çocuklara ürünleri

adet kitabı toplayarak Türkiye’nin dört

adeti İzmir Depremi döneminde,

ulaştırabiliyor.

bir yanındaki okullara ulaştırılmasına

İzmir’deki çocuklara dağıtıldı.

Dünyamıza
İyi Gelecek

TEGV İLE BAĞIŞ KUTULARIMIZ

Sorumlu
İş Yapma
Anlayışımız

TÜRKİYE OMURİLİK FELÇLİLERI

Yenilikçi
Dönüşüme
İyi Gelecek

Müşterilerimize
ve Paydaşlarımıza
İyi Gelecek

edindirme ve yetenek gelişimi alanlarına odaklanıyoruz.

Ekler

katkı sağladı.
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MİNİK SPORCULAR PROJEMİZ

Amaçları, kız çocukları için futbol okulu, lise

Finish’in ‘Tasarruf Sözü’ kampanyası kapsamında,

Mağazalarımızda satışını gerçekleştirdiğimiz

öğrencileri ve yetişkin kadınlar için turnuvalar,

katılımcılar son yükledikleri faturaya göre tasarruf edilen

‘’Procter&Gamble (P&G)’’ ürünlerinden elde

kız – erkek karma gruplar için futbol ve sosyal

suyun karşılığı kadar mağazalarımızda geçerli Finish

edilen gelirin bir kısmını, “Minik Sporcular”

gelişim kampları, okullar ve firmalar için kurumsal

Quantum indirimi kazandı. Proje kapsamında, 1.323

projemiz kapsamında Özel Olimpiyatlar

eğitimler düzenlemek olan ‘Kızlar Sahada

kişi bir kez, 505 kişi ise iki kez faturalarını yüklediler.

Türkiye Komitesi’ne bağışlıyoruz. 2020 yılı

Platformu’na mağazalarımızdan satın alınan

Toplamda 1.402.000 litre su tasarrufu sağlandı.

itibariyle ara vermek durumunda kaldığımız

Ruffles ürünlerinin gelirinin bir kısmıyla destek

bu projemiz ile 2-7 yaş arasında olan ve özel
Diğer bir kampanyamızda mağazalarımızda satılan

eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın hem

Finish Powerball %0 ürünlerinin gelirinin bir kısmı ile

yaşıtlarıyla birlikte sosyalleşmelerini hem de

Kuyucuk Gölü’nde bulunan 50 hektarlık alanın suyla

koordinasyon becerilerinin artmasını sağlıyoruz.

dolmasını ve 110 kuş türünün yuvalarına geri dönmesini

Müşterilerimizin de katkısıyla, bugüne kadar

sağladık. Daha önce Su Elçileri Projesi kapsamında

toplamda 6.238 özel genç ve çocuğumuzu sporla

8.000 çocuğa suyun önemi hakkında eğitimler vermiştik.

tanıştırdık.

2020 yılında, Covid-19 salgını sebebiyle bu eğitimleri
gerçekleştiremedik.
Ekler

olduk.

Dünyamıza
İyi Gelecek

TASARRUF SÖZÜ KAMPANYAMIZ

Sorumlu
İş Yapma
Anlayışımız

KIZLAR SAHADA İŞ BİRLİĞİMİZ

Yenilikçi
Dönüşüme
İyi Gelecek

Müşterilerimize
ve Paydaşlarımıza
İyi Gelecek

Çalışanlarımıza
İyi Gelecek
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