
Prihlasovateľ: Lidl Slovenská republika v.o.s.  

A. CORPORATE COMMUNICATIONS: Otvárame dvere domácim dodávateľom  

Zhrnutie:  

Lidl je v médiách zo strany dodávateľov a ich zväzov, štátu či politikov často spomínaný v súvislosti s nízkym 

podielom potravín zo Slovenska. Rozhodli sme sa preto „odkryť“ karty a transparentne informovať o objeme 

tovaru od domácich dodávateľov v našej sieti. Ukázali sme, že aj relatívne menšie percento, za ktoré je Lidl 

kritizovaný  v absolútnom vyjadrení predstavuje zaujímavú hodnotu a číslo, ktoré hovorí o našej reálnej 

podpore slovenských dodávateľov.  

Ciele: 

Cieľom PR bolo a je, využiť nielen tento argument, ale aj ďalšie informácie a projekty, na posilnenie reputácie 

Lidlu, ktorý podporuje stále intenzívnejšie kvalitných domácich dodávateľov. 

Stratégia a plán: 

V závislosti od použitej metodiky sa v prieskumoch uvádza podiel potravín zo Slovenska v našej sieti   15 – 19 %. 

Doteraz naša odpoveď bola - sústreďujeme sa na kvalitu a stálosť dodávky. Rozhodli sme sa však previesť 

percentá do absolútnej hodnoty a z „mála“ je odrazu viac.  

Cieľom komunikácie bolo poukázať, že v obchodnom roku 2017 sme od dodávateľov zo SR nakúpili tovar za 

vyše 200 mil. € v nákupných cenách. Oproti roku predtým išlo o takmer 40-miliónový nárast. Podporujeme aj 

export slovenských producentov na zahraničné pulty predajní Lidl. Medziročne narástla hodnota ich tovarov 

o 20%.  

Realizácia: 

Projekt sme komunikovali formou tlačových správ s využitím media relations, na našich sociálnych sieťach 

s počtom followerov blížiacich sa k číslu 500 000, prostredníctvom B2B  (na dodávateľov, cez inštitúcie ako SPPK 

a PKS a rezortné ministerstvo) a B2G komunikácie (v komunikácii s predstaviteľmi štátu, s ministerstvom 

pôdohospodárstva a životného prostredia, ale aj slovenskými poslancami Európskeho parlamentu). 

Komunikovali sme aj prostredníctvom Slovenskej aliancie moderného obchodu a Iniciatívy pre férový obchod, 

ktorých sme zakladajúcim členom.  

Tému zintenzívnenej podpory slovenských dodávateľov sme zaradili do našej Správy o trvalej udržateľnosti. Tú 

sme prostredníctvom monotematického čísla interného magazínu odkomunikovali našim viac ako 4000 

zamestnancom. K správe vznikol web www.spolocenskazodpovednost.sk prístupný verejnosti a Správu sme dali 

do pozornosti širokému spektru našich stakeholderov (vrátane ministerstiev pôdohospodárstva a životného 

prostredia). K Správe sme zorganizovali aj stakeholderský dialóg za okrúhlym stolom za účasti nášho CEO, kde 

bola téma podpory domácich výrobcov jedna z najdiskutovanejších.  

Výsledok projektu: 

Koncept ukázal, že od domácich dodávateľov sme ročne nakúpili tovar za takmer štvrť miliardy eur. Projekty 

týždeň „Vyrobené na Slovensku“, ponuka „5 cenových hitov zo Slovenska“, výzva „Dajte o sebe 

vedieť“ a záväzok uprednostniť v prípade identických ponúk slovenského dodávateľa, sú  ďalšími krokmi.  Téma 

podpory slovenských dodávateľov priniesla vyše 30 mediálnych výstupov z oboch tlačových agentúr 

a  mienkotvorných médií ako Hospodárske noviny, finweb.sk, Obchod či Tovar a Predaj. Nový štýl komunikácie 

sa stal súčasťou odpovedí na otázky k téme podpory domácich dodávateľov.  

 

http://www.spolocenskazodpovednost.sk/


 

 


