
TUDATOS VÁSÁRLÁS

Mostanra már ti is látjátok, hogy a fenntarthatóság terén minden mindennel összefügg. Szeretnénk  
ezt kicsit bemutatni a jelenlegi áremelkedés példáján. Észrevettétek, hogy az elmúlt egy év alatt 
több mint 30 százalékkal nőtt a burgonya ára? Nézzük meg, milyen okok állhatnak a drágulás mögött: – Klímaváltozás: Az egyre jobban szélsőségessé váló időjárási viszonyok következtében a termés 
tavaly Európában átlagosan 20 százalékkal volt alacsonyabb az átlagnál. – Energia: Múlt hónapban már érintettük a kérdést. A jelenleg zajló energiaválság jelentősen 
megemelte a termeléshez szükséges üzemanyagköltséget. – Munkaerő: Az agrárszektorban jelentkező munkaerőhiány, illetve az idei minimálbéremelés 
is érezteti a hatását az árakban. 

Az áremelkedés a fenntarthatóság gazdasági pillérének részét képezi. Egyben ok is arra, hogy 
tudatosabban gazdálkodjunk, hiszen többségében a drágulással párhuzamosan bevételeink 
nem gyarapodnak azzal egyenes arányosságban. 
 

	 A	KIHÍVÁS	LEGFŐBB	CÉLJA

Nemcsak a pénztárcánk miatt kell odafigyeljünk a fogyasztásra, hanem a termékek környezeti  
hatásai miatt is. Mindennek, amit megveszünk, van lábnyoma. A termékek ökológiai lábnyoma függ 
a termékek előállításához használt nyersanyagoktól, az alapanyagok beszerzési forrásától, a gyár-
tással és szállítással felhasznált erőforrásoktól és az ezekkel járó emisszió mértékétől is. Szorosan 
kapcsolódik a kérdéskörhöz az előállítás során keletkezett selejt csakúgy, mint a használattal  
hulladékká váló csomagolás is. Vásárlásunkkal azt üzenjük a gyártóknak, hogy szükség van a gyár-
tott termékre, fokozzák csak az előállítást. Biztos, hogy minden esetben ezt szeretnénk üzenni? 

A februári kihívással és a társuló tippekkel szeretnénk segíteni megértetni azt, hogy miért  
fontos a tudatos fogyasztói magatartás. Támogatni szeretnénk benneteket abban is, hogy ti is 
tudatos vásárlók és fogyasztók legyetek, akár gyógyszertári dolgozóként, akár magánemberként 
a mindennapi teendőtök során.

 
MI A KIHÍVÁS? 

A februári kihívás két részből áll. Figyelem, mindkét részre várjuk a beadványokat!     
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Írjátok össze, hogy a gyógyszertári működés során az elmúlt időszakban milyen lépéseket 
vezettetek be, hogy kisebb legyen a fogyasztásotok. Listátok nyugodtan kitérhet az Ökopatika 
verseny hatására beépített gyakorlatokra is. Írhattok tényleges fogyasztási gyakorlat módosí-
tásról (pl. valamilyen termék, mint a PET-palackok elhagyása), de jöhetnek az újrahasználatból 
származó gyakorlatok is (pl. már felhasznált papír másik oldalának használata). 
Tudjuk, hogy a gyógyszertárakban már sok mindent megtesztek a fogyasztók edukálásának 
érdekében. Most készítsetek egy olyan – alapvetően felnőtteknek szóló – kampányt, amely  
a tudatos fogyasztói viselkedést népszerűsíti és támogatja. Olyan programot találjatok ki, amely 
által lehetőségetek nyílik pár fontos üzenet átadására. A kampány lehet egyirányú – tehát csak 
információ átadásra szorítkozik vagy a vásárlókat közvetlen cselekvésre ösztönző. 

	 MIT	KELL	BEKÜLDENI?	

Könnyen átlátható listát arról, hogy milyen gyakorlatokat vezettetek be. A leírásban szerepeljen 
az is, hogy mit mivel váltottatok ki, milyen cselekvés mit helyettesít. 
A kampányok kapcsán szeretnénk kérni rövid leírást arról, hogy mi volt a célja és milyen  
eszközökkel valósítottátok meg. Fontos, hogy a leírásban soroljátok fel, hogy mely főbb üzene-
tek átadása mellett döntöttetek. Kérünk benneteket, hogy küldjetek nekünk dokumentációt  
pl. poszter esetén képet, Facebook-poszt esetén linket vagy képernyőfotót is.  

	 HOVA	KELL	BEKÜLDENI	AZ	ANYAGOKAT?	 				

    okopatika@hungaropharma.hu
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	 MI	ALAPJÁN	PONTOZUNK?	

– Feladat teljesítése, határidőre.– A beküldött anyag tartalmazza a kiírásban szereplő elemeket.– Rossz válasz nincs, negatív pont sincs.– Értékeljük a kreatív megoldásokat. 

	 MILYEN	NYEREMÉNYRE	SZÁMÍTHATTOK?	

A nyertes gyógyszertári közösségét egy 15.000 forint értékű csomaggal ajándékozzuk meg.

	 HOVA	FORDULHATTOK	A	KÉRDÉSEITEKKEL?	

 Kérdéseiteket az   okopatika@hungaropharma.hu   címre várjuk. Vagy, ha úgy  
gondoljátok, sokakat érdekelhet a válasz, nyugodtan kérdezzetek az   Ökopatika Facebook 
csoportban,   a kihívás poszthoz kapcsolódó kommentben, megjegyzésben. 
Tudatos vásárlók támogatására született meg a Tudatos Vásárlók Egyesülete, honlapjukon – 
www.tudatosvasarlo.hu     – rengeteg információhoz juthattok a mindennapokban.
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https://www.facebook.com/groups/2857169874509897
https://tudatosvasarlo.hu

