
Kis lépések, nagy örömök 
   

A segítségnyújtás közös öröme 

egy telekommunikációs 

vállalatnál 



ALAPHELYZET 

A Vidanet Zrt. a Dunántúl egyik legnagyobb telekommunikációs 

szolgáltatója. 

Folyamatos földrajzi és technológiai fejlődés. 

Szolgáltatóval szembeni alaphangulat: negatív → csorbuló hírnév. 

MEGOLDÁS:  

1. TÁRSADALMI 

SZEREPVÁLLALÁS 

NÖVELÉSE 

2. ÁTFOGÓ CSR 

STRATÉGIA 

KIALAKÍTÁSA 

3. JÓHÍRNÉV ERŐSÍTÉSE 
 



KIHÍVÁS 

1. Bosszankodó előfizetők nehezen fogadják el a társadalmilag fontos 

ügyekért tett erőfeszítéseket. 

2. A pozitív üzeneteknél megjelennek a rosszakarók. 

3. A szolgáltatással kapcsolatos hangos negatív vélemények elnyomják 

a mondanivaló lényét. 



CÉLOK 

1. Átfogó CSR-stratégia kidolgozása. 

2. Kedvezményezettre szabott programok kidolgozása. 

3. Munkatársak bevonása. 

4. Jó hírnév erősítése. 



CÉLCSOPORTOK 

Elsődleges: A szolgáltatási területen működő vagy élő 

• hátrányos helyzetű emberek,  

• alapítványok,  

• oktatási intézmények, 

• sportegyesületek. 

  

Másodlagos: 

• A Vidanet dolgozói, 

• szolgáltatási területen élők. 



ÜZENETEK 

Szolgáltatási területen élők felé: 

• Környezetére érzékeny vállalat. 

• Helyi tradíciók követése és ápolása. 

• Segítőkész bármikor. 
  
Munkatársak felé:  

• Munkahelyük képes és akar tenni a 

közösségért. 

• Odaáll a fontos ügyek mellé 

• Számít dolgozói szerepvállalására. 
  
Kiegészítő üzenetek: 

• Nevel, társadalmilag hasznos. 

• Elősegíti a szolgáltatási területen élők 

épülését.  



ÉPÍTŐKÖVEK ÉS ALAPPILLÉREK 

Építőkövek: 

• Aktív részvétel. 

• Társadalmi problémák enyhítése. 

• Versenyképesség javítása. 

  

Alappillérét: 

• Oktatás. 

• Rászorulók.  

• Helyi közösségek.  

• Sportélet.  

• Munkatársak érzékenyítése. 



OKTATÁS 

Új generáció: elérje a korszerű technológiákat, tudja alkalmazni (pl. interaktív tábla). 

Hozzáférés: kommunikációs eszközök elérése, internet-hozzáférés biztosítása 

Egyetemisták: valós szolgáltatói környezetben kísérletezés, elméleti tudás használata 

(saját hálózaton). 



RÁSZORULÓK 

Célcsoport: társadalmilag és egészségügyileg rászorulók. 

Pénzügyi források biztosítása. 

Rendszeres véradás szervezés a Vöröskereszt számára. 



HELYI KÖZÖSSÉGEK 

Kiemelt figyelem: 

• a civil szervezetek felkarolására,  

• a helyi közösségek kulturális 

támogatására,  

• a közösségért sokat tevő emberek 

elismerésére.  

Példák: 

• Vidanet CivilekNet program. 

• Helyi Hősök program. 

• Vízosztás hőségriadókor. 

• Gyermeknapi programok szervezése. 



SPORTÉLET 

A kisebb települések labdarúgó csapataitól kezdve egészen a Győri ETO 

kézilabda és futsal csapatokig. 



MUNKATÁRSAK 

Nagy arányú mozgósítás (belső 

felmérés alapján közel 65%).  

 

Példák: 

• Árvízkészültségben homokzsákok 

telepítése. 

• Győri Állatmenhelyen kutyasétáltatás. 

• Önkéntes véradás a Vöröskereszt 

számára. 

• Iskolacsomagok összeállítása 

hátrányos helyzetű családoknak. 



EREDMÉNYEK 

A helyi közösségi élet meghatározó személyiségeinek visszajelzései alapján 

hasznos és a hétköznapokban érzékelhető társadalmi programokat 

valósítottunk meg. 

  

2014 júliusától több mint 50 szervezetnek, rászorulónak segítettünk több millió 

forint értékben. 

 

A vállalat vezérigazgatója és a régióvezetők heti rendszerességgel kapnak 

köszönőlevelet a támogatott szervezetektől.  

 

Sikerült elérni, hogy a közösségimédia-felületeken jelentősen alábbhagytak a 

negatív felhangú hozzászólások a társadalmi felelősségvállalást érintő tartalmak 

vonatkozásában. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.826957880652523.1073741835.178801565468161&type=3

