United Kingdom

The Netherlands

JCB
The
British
machine
manufacturer
has
A brit
gépgyártó
saját ételek
előállításába
kezdett és támogatásként
100.000
adag
introduced
its own ‘Food
for our
own
ételt szállított
initiatives’
aidIndiába,
initiative. So far 100,000
10.000 adag ételt pedig az Egyesült
meals
have been made and delivered in
Királyságban osztott szét.
India and 10,000 in the UK.
Robinsons
The family brewer have assisted
A családi sörfőzde a bérleti díjak
licensees
with their domestic and
elengedésével támogatja a helyi
business
rents,
cancelling
kisiparosokat,
amíg
a sörözők both
újra kifrom
nem until
pubs
are allowed
to re-open.
They also
nyithatnak.
Felfüggesztették
az adósaikkal
szembeni követeléseiket
is a tartozások,
suspended
all direct debits
and froze
a
kölcsöntörlesztések
és
a
repayments of loans andfelszámított
interest
jutalékok tekintetében. Ráadásul kicserélnek
charges.
In addition, they will replace all
minden csapolt sört és cidert,
draught
beeraand
cider which
goes out
aminek lejárt
szavatossága
a karantén
alatt.of
date during this crisis.

France

Food
and Donations
ÉLELMISZERIPAR
ÉS ADOMÁNYOZÁS
Belgium

Elho

A sörfőzde
engedélyezte
a bérleti
díjak of rent
The
brewery
announced
a deferral
kifizetésének
halasztását
a
sörözők
for their pub and bar owners who have
és bárok tulajdonosai részére, akik
had to close due to the crisis.

Több, mint 3000 növényt adott az Elho

More than 3000 plants in elho pots were
saját cserepeiben az alkalmazottainak
given
to employees
to show appreciation.
munkájuk
elismeréseként.

bezárásra kényszerültek a vírus miatt.

Finland

Solvay

Tiina and Antti Herlin Foundation
Solvay
launched
a solidarity
A Solvay
egy szolidaritási
alapotfund
hozott
supporting
any
employee
experiencing
létre, mellyel
azon
alkalmazottait
támogatja,
akiknek
nehézségeik
támadtak
a
hardship due to COVID-19. The fund was
koronavírus
következtében.
financed
by voluntary
contributions from
Az alapot a vezető tisztségviselők és a
senior
executives, matched by Solvay
részvényesek önkéntes adakozásaiból
and
topped
up by contributions from
finanszírozzák.
shareholders.

A szervezet elindította az „Ebédet minden
The
organisation has started a lunch for
gyereknek” kampányát, melynek során egy
every
child campaign,
delivering
one
hétre elegendő
ételadagokat
szállítanak
a
week's
of food
bags for needy
rászorulóworth
családoknak
országszerte,
ahol a
gyerekek normál
esetbenwhere
ingyenes
families
nationwide,
theiskolai
children
ebédben
részesülnének.
normally rely on free lunches at school.

Germany
Glycklich

A KS
Csoport
100.000
EUR támogatást
KS
group
made
a donation
of €100,000
nyújtott a Strasbourgi Egyetem
toAlapítványának
the University
of
Strasbourg
az egészségügyben
Foundation
for healthcare
staff
dolgozók részére
és arra biztatta
az and
encouraged
to participate in
alkalmazottaitemployees
is, hogy támogassák
ezen
törekvéseiket.
A cég
vezetősége
this
solidarity
effort.
Each
Euro paid by
a
dolgozói
által
az
alapítványnak
employees is doubled by the fizetett
összegeket megduplázta.
management.

The
ice cream manufacturer
has
A jégkrémgyártó
tésztát kezdett
el gyártani
produced
pasta for
thenelocal
supermarket.
helyi üzleteknek,
hogy
kelljen
lecsökkentenie
az have had to send my
Otherwise
I would
alkalmazottai
munkaidejét.
employees on short-time work," stated
managing director Ralph Höfges.

Romania
Fildas-Catena Group

Spain
Mercadona

The leader of the Romanian retail and
A román gyógyszeripari termékek
wholesale
pharmaceutical market
vezető forgalmazója több, mint 2,2 millió
committed
over
€2.2 amillion
euró támogatást
nyújtott
román to support
the
Romanian medical
system,
in the
egészségügynek
a koronavírus
járvány
megfékezésére.
cég csatlakozott
context
of the ACOVID-19
crisis.aOver €2
„Mentsükare
meg
a Gyermekeket”
elnevezésű
million
committed
to the
Romanian
kezdeményezéshez is, 100.000 euró
hospitals fighting COVID-19. Fildastámogatást nyújtva a rendkívüli
Catena
also joined
an initiative of the
segélyalapnak
egészségügyi
Save
the Children
Organization,
donating
védőfelszerelések
vásárlására.
A cégcsoport
a
román
TV
társaságok
által
közösen
€100,000 in an emergency fund set up to
szervezett
jótékonykodásban
is részt
vett 100.000
buy
equipment
and medical
protection
euró felajánlásával.
kits. Fildas-Catena Group also donated
100,000 euros in a charity organized by
several TV channels jointly.

A Valencia
több,
The
Valenciaalapította
foundedélelmiszer-óriás
food giant donated
mint
tonna alapterméket
over
3030tonnes
of productsszállított
to the a
barcelonai
élelmiszer
úgymint
Barcelona
Food
Bank.banknak,
This food
tejet, olajat,
és groups.
supported
thetésztát,
most zöldségvulnerable
tonhalkonzervet
és készételeket.
The
company is distributing
30,598 kg of
Ezzel
az
élelmiszerrel
a milk, oil, pasta,
basic products, such as
legrászorultabbakat
támogatták.
cans
of tuna and vegetables,
and
prepared dishes to the food bank.

Chocolates Valor

The
company
explained that a budget of
Ebből
100.000 euró
€100,000
has been
set aside to finance
kutatási stratégiák
finanszírozására
research
strategies to fight SARS-CoV-2.
lett elkülönítve.

Portugal
Sonatural Portugak

Malta
Greens Supermarket
The
supermarket
has introduced
A
máltai
bevásárlóközpont
ingyenes free
házhozszállítást
vezetett people
be, ezzeltoisstay
arra
delivery to encourage
biztatva
az
embereket,
hogy
maradjanak
home during the COVID-19 crisis.
otthon a karantén idején.
Save and Support Trust

A portugál
élelmiszerforgalmazó
The
Portuguese
food service distributor
gondoskodott
hogythat
a vállalatai
have worked toarról,
ensure
their
folytathassák
az
alapélelmiszerek
companies are able to continue to
gyártását
eljuttatva
a teljes
produce
basic
foodazokat
that can
reach all in
portugál lakossághoz.
Portuguese society.

The
group gave
150,000
flowers to
A cégcsoport
150.000
virágot
juttatott homes
el számos
idősek
otthonába
nursing
for
elderly
citizens. These
sok
embernek
nyújtva
ezzel
támogatást.
flowers provided support for a large
group in society.

ABin Bev

KS Groupe

The business donated €300,000 to
A vállalkozás 300.000 euró támogatással
contribute to the fight against COVID-19
működött közre a koronavírus elleni harcban
tosegítve
tackleazthe
disease and help health
egészségügyi szakemberek
professionals.
munkáját és a járvány legyőzését.

Faber Halbertsma Group

A vagyonkezelő
45 oxigéndúsító
The
trust have worked
to Raising funds to
berendezés
vásárlására
biztosított
buy 45 oxygen concentrators
to support
forrásokat, ezzel segítve a máltai államot
Malta’s effort to treat patients suffering
a koronavírusban szenvedő betegek
from
Covid-19.
kezelésében.

Victory Kitchen
étteremtulajdonos
fogott
össze annak
6 6restaurateurs
oined
together
to
érdekében, hogy napi 6-700 adag ételt
collectively produce between 600 and
állítsanak elő közösen a rászorultaknak.
700 meals for people in need every day.

Tessera Co Ltd & Fisher
The
importersimportőr
of building material and
Az építőanyag
védőfelszerelésekkel
máltai
tools
have donatedtámogatta
personala protective
egészségügyi
hatóságokat
és
a
equipment to Malta’s Health Authorities
polgári védelmi részleget.
and
Civil Protection Department.

Bulgaria
Ficosata Holding
Created before the declaration of a state
Bulgáriában az első koronavírus elleni
of kezdeményezés,
emergency in Bulgaria,
the first
a „Segíts most”
még a
donation
initiative
against
COVID-19
rendkívüli
szükségállapot
bejelentése
előtt Now"
született
és grown
regionális
szintről
"Help
has
fast
from a
gyorsan
országos
méretűvé
nőtte
regional initiative into a nationalkione.
magát. A Ficosata Holding adományozta
They donated the first BGN 100,000 of
az első 100.000 bolgár levát a
thekampányhoz,
campaign,melyhez
and after
them
9 local
később
9 helyi
companies
and
dozens
of
residents
of
vállalkozás és rengeteg helyi lakos is
csatlakozott.
the municipality have joined.

