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VÁSÁRLÓNAK?1. TIPP

A tudatos vásárlók azok, akik vásárlási szokásaikba beépítik az etikus és környezeti  
tudatosságot is, fontos számukra, hogy mit vesznek, ahogyan az is, hogy mennyit és honnan. 

Napjainkban a beszerzési folyamatok és a mindennapi vásárlás is egyre komplexebb folyamattá  
vált. Ez különösen igaz akkor, amikor megjelenik a fenntarthatóság is a döntési szempontok 
között, hisz a megszokottól eltérő termékekkel, összetevőkkel kell megismerkedni, és fel kell 
kutatni a lelőhelyeket is. Könnyen stresszt eredményezhet az a sok – új, néha ellentmondásosnak 
tűnő – információ, amely a tájékozódáskor felszínre kerül. Különösen, hogy sokat, sokszor és 
sokfélét vásárolunk. 

Nem csak a fogyasztó feladata az, hogy minden információt maga gyűjtsön be. A gyártóknak, 
vállalatoknak, boltoknak és adott esetben a gyógyszertáraknak is felelőssége van 
abban, hogy segítsék a fogyasztókat a tudatos vásárlás és a fenntartható életmód 
megvalósítási lehetőségeinek megismerésében és annak ösztönzésében. 

Szeretnénk nektek pár tippet adni ahhoz, hogy a gyógyszertárban milyen eszközökkel  
„tudatosíthatjátok” a vásárlóitokat:

–	Használjátok ki, hogy közvetlenül tudtok üzenni a vásárlóknak. Nemcsak az officina áll rendelke-
zésetekre, hanem más kommunikációs eszközöket is tudtok használni, mint például  
a plakátok, a Facebook vagy írhattok blogot is. –	Ti is hatással vagytok a hulladékcsökkentésre. Egyrészt, mert megfelelően tudjátok  
kezelni a gyógyszerhulladékot. Másrészt pedig a ti hozzáállásotokon is múlik, hogy a vendégek 
kapnak-e esetleg kevésbé hasznos és hamar hulladékká váló tárgyakat, mint zacskók, reklám- 
anyagok vagy szóróanyagok. –	Unikális értékkel rendelkeztek – ismeritek a termékek összetevőit. Használjátok ki ezt  
a tudást és fordítsátok a fogyasztók tudatosítására. Nemcsak egy cukorbetegségtől szenvedő páciens 
számára lehetnek fontosak az információk, hanem akár egy vegán vásárlót is érdekelhetnek  
a készítmények összetevői. Utóbbi vásárlói réteg egyre nagyobb számban van jelen, számukra  
a növényi gyógyszerek előnyt élvezhetnek. 

Ö K O P A T I K A  K Ö Z Ö S S É G I  V E R S E N Y


