
С ПРОДУКТИТЕ СИ УСПЯХМЕ
ДА ПОМОГНЕМ НА:

КОРПОРАТИВНА 
СОЦИАЛНА 
ОТГОВОРНОСТ 2017

65 кг

Няма как да се справяш добре, ако не правиш добро. 
Това важи и в живота, и в бизнеса и обобщава 
философията ни като компания и като хора. Затова 
продължаваме да променяме средата, в която живеем. 

И през изминалата година я направихме по-цветна, 
по-приветлива и по-нова за много хора.  Дарихме над 
13 867 кг бои на стойност близо 23 550 лева,  които 
ще са достатъчни да боядисаме почти  4 пъти 
застроената площ на сградата на Софийския 
университет “Св. Климент Охридски“.

С продуктите си успяхме да помогнем на  социални 
центрове и сдружения, фондации и спортни клубове, 
на училища и детски градини. С наше съдействие 
получиха нов облик болница, куклен театър, 
обществени сгради  и избрани от потребителите 
пространства от градската среда.  

ВИСШИ УЧИЛИЩА

370 кг

СПОРТНИ КЛУБОВЕ
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13 867 КГ

1 113 кг

2 202 кг

4 988 кг

5 129 кг

А
Б В

ОБЩЕСТВЕНИ 
СГРАДИ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УЧИЛИЩА

СОЦИАЛНИ 
ЦЕНТРОВЕ



УБИЙ СКОРОСТТА 
– СПАСИ ДЕТЕ!

И през 2017-та подкрепихме традиционната, ежегодна 
от вече 13 години кампания, "Убий скоростта, 
спаси дете".  Инициативата стартира през далечната 
2004,  и има за цел да фокусира вниманието на 
шофьорите и обществото върху застрашителния брой 
пътни произшествия, чиито жертви са деца. 
Организаторите правят максималното за опазване на 
техния живот... Защото нито една спестена секунда на 
пътя не струва колкото живота на едно дете! 

За да напомня това, Радио FM+ избира 
най-забележимата мобилна платформа, видима от 
всички шофьори - тази на задното стъкло на 
превозните средства от градския транспорт. Точно 
там са позиционирани сигналните стикери с визията
на кампанията, като се открояват от общите рекламни 
послания. 

Ние също отдадохме площ за популяризиране на идеята на капаците на своите продукти и подкрепихме 
увеличаването на ефирното време на кампанията. 
Тази година в кампанията се включиха седем общини – София, Варна, Бургас, Стара Загора, Благоевград, 
Сливен, Русе, които също позиционираха отличителния знак на кампанията на превозните средства от градския 
транспорт в съответната община.
Боядисахме над 12 пешеходни пътеки на ключови булеварди и кръстовища в София, Варна и Бургас 
с личната подкрепа на кметовете на Общините.



ОБНОВИ 
С PROTECTA

Създадохме  “Обнови с Protecta“ , за да създадем 
един по-привлекателен заобикалящ ни свят. Дадохме 
възможност на гражданите да предложат ръждясали 
обекти от различни места в България, които се нуждаят 
от обновяване. За целта създадохме специална 
страница  www.obnovisprotecta.bg.
Инициативата предизвика над 6 066 активни 
граждани, над 50 публикации в местни и национални 
медии и хиляди споделяния в социалните мрежи. 
След приключването на инициативата бяха избрани три 
обекта, които да обновим. 

Вторият обект е скулптурата на проф. Митко Динев в парк Заимов град София2

Третият одобрен обект са скулптурите 
в парк “Марица“ в Димитровград.  3

Обектът събрал най-много гласове - оградата на ОУ Васил Левски в град Русе1

454 гласа

753кв.м. ограда

50л. боя
PROTECTA 3in1



WE ALL 
WRITE

Подкрепихме първото издание на международния фестивал за съвременна фасадна стенопис “WE ALL WRITE“, 
който се проведе през юни в Ахтопол. Организаторите  от сдружение "140 ИДЕИ" и художници от над 5 страни 
преобразиха 30 големи фасади и стени в града в произведения на съвременното градско изкуство.
Специално за фестивала организаторите отпечатаха карти, които да водят посетителите през изрисуваните 
фасади, разпръснати из целия Ахтопол. Обиколката на всички стенописи трае около 1,5 - 2 часа. Така се появи 
уникален за България туристически маршрут за градско изкуство.



ОБРАЗОВАНЕ
на обществото

 и  потребителите за 
природосъобразни

продукти и практики

РЕСТАВРАЦИЯ
и подобряване
вида на ценни

и полезни обекти

ПОДКРЕПА
на изкуството

чрез цветовете

ПОДПОМАГАНЕ
безопасността
на движение
по пътищата

ОТГОВОРНИ
ИНИЦИАТИВИ 2018
Вече сме си набелязали някои предстоящи инициативи 
в четирите стратегически направления, които сме 
избрали за подпомагане: 

Продължаваме 
подготовката на 

инициатива с 
националното 

сдружение на общините 
и с партньорски вериги 
магазини за образоване
на хората за нуждата от 
събиране и  съхранение 

наотпадъци от 
химически продукти. 

Сертифицирането на 
нашите продукти за 

качество и безопасност
ще продължи да е фокус 

на екипа ни. Като 
гаранция за 

международни високи 
стандарти ще добавим и 

на логото на TÜV на 
опаковките. 

Грозните сгради и 
ръждясалите 

конструкции са 
предизвикателство в 
цялата страна. И тази 
година ще приканим 

гражданите да не 
остават безучастни и ще 

съдействаме за 

преобразяването 
на някои от тях – 

очаквайте подробности.  

Ще продължим да 
подкрепяме 

превръщането на 
градската среда в 

галерии на 
открито. 

Ще разширим и 
доразвием 

традиционната кампания 

на радио FM+ "Убий 
скоростта, спаси 

дете" .


