Načapujme si lepší svet v roku 2019
PODPORA ZODPOVEDNEJ KONZUMÁCIE ALKOHOLU

ROZPRÁVAME SA O ZODPOVEDNEJ
KONZUMÁCIÍ ALKOHOLU

10 % z mediálneho rozpočtu značky
Heineken® investujeme na podporu
kampane o zodpovednej
konzumácií alkoholu.

Spolupráca s neziskovou organizáciou KASPIAN
pokračovala aj v roku 2019. Školenie o
zodpovednej konzumácií alkoholu absolvovalo
až 2384 mladých ľudí.

OCHRANA A BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA

ZERO ZONE
Naše portfólio ponúka spolu 13 pív a radlerov, s
obsahom alkoholu 0,0%.
V roku 2019 sme na trh umiestnili 336 kusov
chladničiek s vizuálom produktov 0,0%.

RESULT

SÚŤAŽ O NAJBEZPEČNEJŠIU JAZDU

100%
%

Spolu 33 tímov z radov zamestnancov súťažilo
počas celého roka v štýle jazdy a počte
škodových udalostí. V motivovaní našich
zamestnancov jazdiť bezpečne, pokračujeme aj
v roku 2020.

V SÚLADE S BEZPEČNOSTNÝMI
PRAVIDLAMI
Bezpečnostný kalendár a podujatie, Deň bezpečnosti,
zlepšil vzdelávanie a dodržiavanie bezpečnostných
opatrení naprieč všetkými oddeleniami.

INFORMUJEME
o výživových hodnotách
na všetkých našich pivách,
radleroch a cideroch.

OCHRANA ZDROJOV VODY

SUROVINY Z TRVALO UDRŽATEĽNÝCH ZDROJOV

SPOTREBA VODY

VYUŹÍVAME LOKÁLNE
ZDROJE

3.98 hl/hl

99% dodávateľov podpísalo Dodávateľský
kódex, ktorým sa zaviazali k dodržiavaniu vysokých

DOSIAHLI SME

ŠETRÍME KAŽDOU
KVAPKOU

PREPÁJAME TÉORIU S
PRAXOU prostredníctvom

PODPORUJEME FARMÁROV
Od roku 2015 sme priniesli štyri nové druhy
sladovníckeho jačmeňa, ktoré sme vyšľachtili v
spolupráci s lokálnymi farmármi.

prednášok na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v
Nitre.

Naším cieľom je zníženie spotreby vody
v pivovare na úroveň 3.7 hl vody na
jeden hl vyrobeného piva v roku 2020.

ROZVOJ KOMUNÍT

SPOLOČENSKY
ZODPOVEDNÉ
PODNIKANIE
Do verejnoprospešných
aktivít sme investovali
spolu 89 450 €.

Odpadová voda smeruje priamo do našej čistiarne odpadových vôd, kde
prechádza stupňami čistenia, v rámci ktorého sú z nej odstránené
organické látky a chemické znečistenie. Vyčistená odpadová voda je
vrátená do vodného kolobehu bez toho, aby narušila prirodzenú
rovnováhu životného prostredia.

Spotrebu vody sme v porovnaní
s minulým rokom zvýšili o 4,7%.

štandardov v oblasti obchodného správania,
dodržiavania ľudských práv a k úcte k životnému
prostrediu.

V roku 2019 sme nakúpili až 66%
sladovníckeho jačmeňa od lokálnych
farmárov.

MANAŹMENT ODPADOVÝCH VÓD

ZBIERAME
ŠATSTVO
Naši zamestnanci
vyzbierali 34 vriec
oblečenia a textilu,
ktoré sme venovali
Občianskemu združeniu
Domov pre každého.

ZNEČISTENIE EMISIÍ CO2

POMÁHAME KOMUNITE
PODPORUJEME DOBROVOĹNÍCKE
AKTIVITY
Naši zamestnanci venovali 246 hodín
prácam v rámci najväčšieho dobrovoľníckeho
podujatia NAŠE MESTO.

Tento rok sme inštalovali novú
linku na plnenie plechoviek, čím v
roku 2020 ušetríme veľké
množstvo vody.

Prostredníctvom grantového programu TU
SME DOMA podporujeme verejnoprospešné
aktivity obyvateľov Hurbanova, kde sídli náš
pivovar a sladovňa. Až 30 000 €. smerovalo
na rozvoj a zlepšenie kvality života a mesta
Hurbanovo.

NAŠA UHLÍKOVÁ STOPA
Znížili sme CO₂ z obalových materiálov o
3 007 906,58 kg CO₂ v roku 2019.

Nakupujeme 100% zelených
chladničiek, ktoré spĺňajú najprísnejšie
environmentálne štandardy.

RECYKLUJEME 99,5%
vyprodukovaného odpadu z pivovaru.

ZNIŽUJEME
PLASTY V OBALOCH
.
Ukončili sme výrobu
radlerov v
PET fľašiach, čím ušetríme
28 ton plastu za rok.

