
Roste společenská odpovědnost.
Firmy preferují udržitelné dárky
Asociace společenské od-
povědnosti (ASO) spustila
vloni e-shop s udržitelný-
mi dárky Nakup na Dobro.

JIŘÍ MACEK

J de o společný projektASO a sociálního pod-
niku Ergotep. Unikátní
společensky odpovědný
e-shop nabízí na jed-

nommístě originální udrži-
telné produkty a dárky.
„Vše na Nakup na Dobro

zákazníci pořídí pro dobro
svoje, planety, a hlavně
stovky lokálních výrobců,
sociálních podniků a dobro-
činných projektů řady ne-
ziskových organizací,“ říká
Lucie Mádlová, zakladatelka
a výkonná ředitelka ASO.
E-shop s udržitelnými

reklamními předměty a dár-
ky Nakup na Dobro spustila
ASO před párměsíci, nicmé-
ně v ASO jednají se svými fi-
remními členy dlouhodobě
a postupný zájem právě
o udržitelné produkty vní-
mají rovněž delší dobu.
„V nabídce a především po-
ptávce po udržitelných re-
klamních dárcích je obrovský
potenciál a prostor pro spo-
lečenský dopad, který se
snažíme naplnit. Udržitelný
dárek udělá radost obdaro-

vanému, tomu, kdo ho daro-
val, ale především tomu, kdo
ho zodpovědně vyrobil. A je
jedno, zda se teď skloňuje
udržitelnost všemi pády
amůže se to zdát jako klišé.
Nahrává nám i to, že je o
udržitelné dárky ve společ-
nosti rostoucí zájem, jak to
dokládá aktuální výzkum,
který pro nás provedla agen-
tura Ipsos. Při výběru dárků
zohledňují udržitelnost čtyři
z deseti Čechů, a dokonce
každá druhá žena. Více než
polovina Čechů deklaruje, že
jsou při výběru produktů
a služeb ovlivněni mírou
společenské odpovědnosti
firem a jsou ochotni si za ni
připlatit. To vše nahrává to-
mu, že náš e-shop s udržitel-

nými produkty a dárkymá
v oblasti e-commerce smysl,
a věříme, že ho čeká slibná
budoucnost,“ vysvětluje Lu-
cie Mádlová.

ZÁJEMOUDRŽITELNÉ
DÁRKYROSTE
V loňském roce v závěru vá-
noční sezony v Nakup na
Dobro zprocesovali desítky
firemních zakázek od firem
jako například T-Mobile,
Tchibo, EXPOBank či Flixbus.
Například společnost Google
nakoupila dárkové vouchery
na Nakup na Dobro pro své
partnery. Výběr dobra tak
nechala na nich. „Vouchery
jsou oblíbenou položkou
v košíku Nakup na Dobro.
Nenabízíme je online i v pa-

pírové podobě na rostoucím
papíru, ze kterého vám po
zasazení, samozřejmě až po
nákupu, vyroste louka plná
kvítí,“ říká s úsměvem ředi-
telkaMádlová.
Zájem o dárky s vlastním

brandingem roste, což Lucie
Mádlová potvrzuje. „V Nakup
na Dobro nabízíme produkty,
které si každýmůže vyladit
podle svých vlastních před-
stav. Na zakázku dokážeme
obrandovat vybrané pro-
dukty nebo je firmám při-
pravit zcela namíru. Obran-
dované produkty se rázem
promění v personalizované
dárky, které udělají větší ra-
dost. A nemusí zůstat jen
u loga na obalech produktů.
Vybrat si lze vlastní potisky
na látku s osobním či origi-
nálním, vzkazem,“ říká ředi-
telka. V Nakup na Dobro tak
vznikají unikátní etikety,
osobní štítky na produktech
a třeba i gravírovaná loga na
obalovémmateriálu. V na-
bídcemají i několik speciál-
ních produktů a limitova-
ných dárků s vizí Nakup na
Dobro. „Například svačinové
kapsy z dílny sociálního
podniku, kávu z pražské ka-
várny s neslyšící obsluhou
nebo třeba diáře v obalu
z recyklovaných látek,“ při-
pomíná Lucie Mádlová.
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