DENSO MANUFACTURING HUNGARY AND THE “KÉPES” CSR PROGRAM

DMHU won the award for “Most excellent CSR solution of 2015”
2015 legkiválóbb CSR megoldása lett a KÉPES program
KÖVET Association together with the Hungarian
Employment Public Benefit Non-Profit LLC, organized the
most prestigious Corporate Social Responsibility (CSR) fair
of the year on 4th of June 2015.

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért és az Országos
Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. közösen szervezte idén a
CSR Piac kiállítást június 4-én, amelynek fókusztémája a felelős
foglalkoztatás volt.

This event celebrated its 4th edition this year, ensuring a
platform for small, medium and also large enterprises to
share their CSR solutions and experiences with the visitors.

A kiállítás 2015-ben negyedik alkalommal került megrendezésre
és lehetőséget biztosított a kis, közepes és nagyvállalatoknak is
arra, hogy megismertessék CSR gyakorlataikat a
nagyközönséggel.

The main supporter of this event was Sándor Czomba,
Minister of State for Vocational Training and the Labor
Market and Ministry of National Economy in Hungary.
DENSO Manufacturing Hungary Ltd. (DMHU) took part in
the event with the CSR program called 'KÉPES'.

A rendezvény fővédnökségét Dr. Czomba Sándor, a
Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért
felelős államtitkára vállalta el.

The main goal of the KÉPES program is to create innovative
and unique cooperation in the city of Székesfehérvár, and to
contribute to the development of the local community.
Currently there are 22 companies as well as the local
government of Székesfehérvár city which take part in the
program.

A DENSO Gyártó Magyarország Kft. a KÉPES (Közösségi
Értékteremtő Program Együtt Székesfehérvárért!) elnevezésű
programmal képviseltette magát a kiállításon. A KÉPES program
célja, hogy egy olyan innovatív és egyedülálló együttműködést
valósítson meg Székesfehérváron, melynek segítségével olyan
célok valósíthatók meg, melyek hosszú távon szolgálják a helyi
közösség fejlődését. Jelenleg 22 székesfehérvári vállalat, valamint
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vesz részt a
programban.
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CSR MarketPlace is an initiative started by CSR Europe in
2005. This MarketPlace provides an informal
environment to share best practices of corporate social
responsibility.
The main attraction of CSR MarketPlace is the
opportunity given to exchange experiences. There are
actual stands where enterprises can exhibit their
innovative and exemplary CSR solutions to their
stakeholders. These stakeholders include businesses that
will be able to get to know relevant solutions to their
problems and will also find out new ideas. The exhibition
was scheduled for the entire day and it included:
•

Lectures from esteemed Hungarian and foreign
experts

•

Professional workshops

•

Roundtable discussions.

A CSR Piac a CSR Europe által 2005-ben életre hívott
kezdeményezés, mely lehetőséget nyújt arra, hogy a
résztvevők, kiállítók megosszák egymással és a
látogatókkal jó gyakorlataikat a társadalmi
felelősségvállalás terén. A CSR Piac fő vonzereje az,
hogy a kiállítás keretében lehetősége van a
résztvevőknek a standjaik segítségével részletesen
bemutatni a CSR megoldásaikat az érdeklődőknek,
beleértve azokat is, akik saját CSR tevékenységeik
kialakításához, fejlesztéséhez keresnek ötleteket,
lehetőségeket.
Az egész napos kiállítás keretében szakmai
programokra, kerekasztal-beszélgetésekre is sor
került, ahol elismert szakmai szereplők vettek részt.

As a result of the jury’s and the visitors’ decisions, 5
awards were handed over at the event. KÉPES program
won the award for the "Most excellent CSR solution of
2015". Upon the jury’s feedback, the program was
rewarded because it is such a unique and good example
that can be adapted by other companies and cities.

A rendezvényen a zsűri, valamint a rendezvény
látogatóinak döntése alapján 5 díj átadására is sor
került. A DENSO Gyártó Magyarország Kft., valamint
a KÉPES program a zsűri értékelése alapján a „2015
Legkiválóbb CSR Megoldása Díj”-at nyerte el. A zsűri
visszajelzése alapján a KÉPES program azért
érdemelte ki ezt a címet, mert egy olyan, országos
szinten egyedülálló és innovatív megoldásról van
szó, mely példaértékű és adaptálható program lehet
más vállalatok, városok számára is.

For further information regarding the event please check
the website: www.csrpiac.hu

További információ a rendezvénnyel kapcsolatban:
www.csrpiac.hu

KÉPES program presentation stand for the CSR MarketPlace

KÉPES program won the award for the
"Most excellent CSR solution of 2015".
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