
A Suzuki második „Clean Up the World” 
kampánya az izgalom és a siker jegyében telt
    A Suzuki Marine az izgalmas és sikeres megoldásaival mindig is arra törekedett, hogy a víz és a tiszta, egészséges 
környezet felhőtlen élményt nyújtson minden ügyfele számára. Ennek érdekében a Suzuki Marine 2012 novembere és 
2013 márciusa között immár második alkalommal szervezte meg a „Clean Up the World” (Tisztítsuk meg a világot) 
kampányt, amelyen a Suzuki Disztribútorokat, Márkakereskedőket, valamint a nagyközönséget egyaránt szívesen 
láttuk, és ahol a résztvevők számos vízparti helyszínen, hajózás közben vettek részt a hulladékgyűjtésben.
    A helyi lakosoktól és a szervezetektől kapott pozitív visszajelzések mutatják, hogy a hulladékgyűjtési akciók 
erősítik a Suzuki márkanevet is. A Suzuki Marine folytatja a „Clean Up the World” kampány népszerűsítését dolgozóink 
körében világszerte, hogy együtt tegyünk a ragyogóbb jövő érdekében.
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SUZUKI ITALIA S.P.A.
Április 6-án Torinóban immár második alkalommal rendezték meg 
a „Suzuki & Save the Green” c. eseményt, amelynek keretében 
Piemontban önkéntesek és Márkakereskedők, valamint 
a Suzuki Italia dolgozói és családtagjaik, barátaik vettek részt 
a „Clean Up the Stura” (Tisztítsuk meg a Stura folyót) nevű 
projektben. Torino 
tartomány egy környezetvédő egyesülettel karöltve 
népszerűsítette az eseményt, hogy a helyi lakosság 
és a hatóságok figyelmét felhívják az illegális hulla-
déklerakó helyek és a tengerparti erózió problémá-
jára. A Suzuki Torino városában mintegy 950 m2-es 
területet tisztított meg, amelynek keretében 50 
felnőtt 110 zsák nem szelektálható hulladékot, 
25 zsák műanyagot, 50 zsák üveget, 4 autógu-
mit, valamint 4 m3 törmeléket gyűjtött össze.

SUZUKI MARINE 
EUROPEAN 
LIAISON OFFICE
A Suzuki Marine European Liaison 
Office dolgozóit a rossz idő sem tar-
totta vissza, hogy 2012. december 
16-án Brüsszelben a Woluwe-Saint- 
Lambert kerületben a Parc Malou 
tópartját megtisztítsák a hulladéktól. 
A helyi járókelők érdeklődve álltak 
meg beszélgetni a Suzuki-logós 
dzsekibe öltözött csapattagokkal, 
ami jelezte, hogy a közösséghez is 
eljutott az esemény üzenete.

SUZUKI MOTOR 
DE COLOMBIA S.A.
2012. december 15-én Kolumbiában 
nagyszámú helyi lakos, rendőr, környe-
zetvédő, valamint a Suzuki Motor de 
Colombia dolgozói gyűltek össze, hogy 
megtisztítsák a Valle de Caucában 
fekvő Calima tó partját. Az esemény 
jelentősen hozzájárult a Suzuki pozitív 
külső megítéléséhez, és remekül pél-
dázta, hogy milyen nagyra értékelik az 
emberek, ha egy cég a környezet meg-
tisztítását célzó események mellé áll.

SUZUKI GB PLC
2012. december 6-án Anglia Dorset 
megyéjében a Weymouth and Portland-
ben lévő Chesil Beach területén a Suzuki 
GB csapata, a Dorset Coastal Ranger 
Team és a MindWorks Marketing meg-
tisztították azt a partszakaszt, ahol a 
2012-es londoni olimpiai és paralimpiai 
játékok vitorlásversenyeit rendezték. 
A 10 résztvevő mindegyike egy-egy zsák 
hulladékot gyűjtött össze, így a part-
szakasz végül szemmel láthatóan tisz-
tább lett.

TRADER S.A. de C.V.
2012. december 1-jén a TRADER S.A. 
de C.V. – SUZUKI EL SALVADOR 
minden dolgozója összegyűlt, hogy 
a súlyosan szennyezett El Majahual 
Beach-et megtisztítsa a szeméttől. 
A közös erőfeszítésnek köszönhető-
en a környezet tisztábbá és egész-
ségesebbé vált, és az esemény a 
vállalati felelősségvállalás szép pél-
dáját mutatta meg a helyi közösség-
nek. Az akcióról Salvador vezető 
napilapja is beszámolt.

NIPPON AUTOMOTO
Tahiti Punaauia községének városházával szemben 
2012. május 12-én önkéntesek gyűltek össze, 
hogy a NIPPON AUTOMOTO szponzorációja alatt 
megtisztítsák a tengerpartot és a part menti sekély 
tengerszakaszt. A paddleboard-versennyel egybe-
kötött rendezvényt a Le Pack Nautisport tradicio-
nális kenuversennyel együtt tartották, hogy minél 
több vízisportrajongót csábítsanak az eseményre. 
A hulladékgyűjtésről a televízió hírműsora is 
beszámolt, a helyi napilap pedig fotót közölt az 
eseményről.

SUZUKI MOTOR CORPORATION
2013. január 19-én a Suzuki Global Marine & 
Power Products Division dolgozói és családjaik 
a Hamana tó nyugati partján fekvő Megaura 
partszakaszon szedték össze a törmeléket. 
A résztvevők a nehéz munkának köszönhetően 
a csípős hidegben sem fáztak, a helyi lakosok 
meleg fogadtatása és hálája pedig ugyancsak 
felmelegítette őket.

NIRANJANS AUTOPORT LTD.
A NIRANJANS AUTOPORT LTD. dolgozói 2012. 
december 15-én a Fidzsi-szigeteken fekvő 
Suva város tengerpartját tisztították meg egy 
egész napos, reggel 6-tól este 8-ig tartó 
akció keretében.

AUTOCAL SAS
2012. december 21-én az AUTOCAL SAS egy 
helyi ifjúsági zöld szervezettel, a Calego Clean-
nel együtt vett részt egy nagy hulladékszedési 
akcióban a Noumea várostól 3 km-re északra 
fekvő tengerparton. A résztvevők két tízfős 
csapatban tisztítottak meg két partszakaszt; 
összesen 22 zsáknyi szemetet gyűjtöttek, 
amelyből 50 kg nem hasznosítható hulladék, 
1 akkumulátor, 55 kg üveg, 85 kg alumínium 
és 60 kg műanyag volt. A résztvevők elmondták, 
hogy az akció felhívta a helyiek figyelmét a 
tengerszennyezésre, a Suzuki logóval ellátott 
egyenruha pedig hozzájárult a hatékony kom-
munikációhoz és a Suzuki márkakép 
erősítéséhez.

KTS TRADING SDN. BHD.
2013. január 26-án a KTS TRADING SDN. BHD. 
által szponzorált hulladékgyűjtés során a részt-
vevők mintegy 2 tonna szemetet szedtek össze 
a malajziai Kuching város Pandan Beach nevű 
partszakaszán.

KTS TRADING SDN. BHD.
A malajziai Sibuban a KTS TRADING SDN. BHD. cég Belawai 
Beach-en rendezett projektje 50 dolgozót és családtagot 
vonzott, akik 20 zsáknyi, összesen 370 kg súlyú szemetet 
és hulladékot gyűjtöttek össze.

1000 SIZE CO., LTD
A 1000 Size Co. Ltd. dolgozói 
2012. november 28-án a 
Vlagyivosztok melletti Zmeinka 
tengerpartján, a sporthajóki-
kötő közelében gyűjtötték 
össze a hulladékot. Az akció 
még a hajótulajdonosokat és 
a helyieket is meglepte, és 
sokan csatlakoztak a szemét-
szedőkhöz.

KGK MOTOR AB
A KGK a Suzuki svéd Disztribútoraként 
tevékeny részt vállalt a svéd kormány 
által támogatott nemzeti újrahasznosí-
tási kampányban. A cég 55 dolgozója 
a 2012. szeptember 24-ével kezdődő 
egy hét alatt 152 kg használt, újrahasz-
nosítható elektronikai hulladékot 
gyűjtött össze.

NEIL MARINE LTD.
A NEIL MARINE LTD. által 
szponzorált esemény 
2012. december 8-án 
mintegy 100 résztvevőt 
vonzott a Srí Lanka-i 
Negombo Beach-re.
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