
TÁRSADALMI FELELŐSÉGVÁLLALÁS 

A vállalatok tevékenységükkel hatást gyakorolnak a közvetlen környezetükre, de a társadalom egészére 

is kihatással lehetnek. Ezért nagyon fontos, hogy követendő példával járjunk elől és magunk mellé állít-

suk a ma még bizonytalan, a társadalmi felelőségvállalás iránt kevésbé fogékony embereket, vállalatokat.

Manapság a pénzügyi siker elérése mellett kiemelt szerepet kap, hogy fejlődésünk mind gazdaságilag, 

mind környezetünk szempontjából felelős és fenntartható legyen. Egy cég csakis dolgozóival együttmű-

ködve válhat igazán felelős, sikeres vállalattá.

Az EXTREMA Hungary Kft. 2016. nyarán kezdte meg működését, de az első perctől kezdve fontos felada-

tának tartja, hogy társadalmi felelősségvállalási tevékenységével hozzájáruljon az értékteremtéshez és a 

valódi érték megőrzéséhez. Ennek szellemében csatlakoztunk a LAHA (Love all Help all) mozgalomhoz, 

hogy mi is tagjai lehessünk ennek az egyedülálló, támogatástudatos közösségnek.

JÓ CSELEKEDET MINDEN NAP! 

Amennyiben az Extrema Hungary Kft. megbízásából eljáró pénzügyi szakértő közvetítésével kerül meg-

kötésre egy-egy üzlet, úgy minden megvalósult üzlet után az Extrema Hungary Kft. pénzbeli adományt 

juttat el egy nonprofi t szervezetnek. Bízunk benne, hogy  az emberek -vásárlásuk, szolgáltatás igényük 

alkalmával- támogatástudatos módon, előnyben részesítik azokat a társaságokat, akik a minőségi szol-

gáltatás mellett egy jó ügyet is támogatnak.

A LAHA Mozgalmat az Egyesült Királyságban bejegyzett Love all Help all Foundation hívta életre. Az 

alapítvány azon dolgozik, hogy a mozgalom világméretűvé nőjön és a következő generáció számára a 

Támogatástudatos Vásárlás természetes legyen.

A LAHA célkitűzése -többek között- egy magasabb életminőség 

elérése és a segítségnyújtó Non-profi t szervezetek támogatása, 

globális összefogással. A LAHA alapítvány sikeresen összeköti a 

cégeket a civil szektorral azáltal, hogy lehetővé teszi a társadalmi 

felelősség gyakorlati megnyilvánulását. Egyedi adománygyűjtő 

kampányok helyett lehetőséget nyújtanak a Non-profi tok szá-

mára állandó bevételi forrásokhoz jutni.

Ha úgy dönt, hogy pénzügyei, biztosításai kézbentartá-

sához az EXTREMA Hungary-t válassza, akkor az általunk 

nyújtott minőségi kiszolgálás mellett egy jó ügy mellé te-

heti voksát, hogy együtt segítsünk a rászorulókon.


