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Fenntarthatósági stratégia 2011-2016 

Fı célkitőzés

� A Magyar Telekom, mint élenjáró közép-európai infokommunikációs szolgáltató, 
képessé teszi partnereit is a fenntartható fejlıdésben való tudatos részvételre.

� Mindennapjainkban, a hello holnap! keretében elkötelezetten, proaktívan és hittel 
teszünk azért, hogy ebbıl/fenntarthatóságból versenyelınyt kovácsoljunk.teszünk azért, hogy ebbıl/fenntarthatóságból versenyelınyt kovácsoljunk.

� Jövıbe mutató gondolkodásunkkal, innovatív és fenntartható termékeinkkel és 
szolgáltatásainkkal lehetıséget biztosítunk egy megújuló társadalomhoz és 
környezethez.
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Telekom hh! kezdeményezés 

Vegyél Vissza! Jövı/Menı, KIBU, Föld Órája, T-City Szolnok, 
Concerto Budapest, Adományvonal, FET, Fenntarthatósági 

Nao, Vegyél részT, Mindennapi Hısök, ICT-termékek, 
Legjobb Munkahely, Posta Múzeum, Föld Napja,    

Gyakornoki program, MÜPA, Mindentudás Egyeteme, KEA 
program, Tedx Danubia, Delfin-díj, EGÁLNET,   

Fenntarthatósági kerekasztal, Digitális, Híd, STB.
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Telekom hello holnap! célok

� Kommunikációs hatékonyság érdekében egy egységes ernyı alá 
összegyőjteni a Telekom összes fenntarthatósággal kapcsolatos 
törekvését.

� Edukáció – a hello holnap! kezdeményezésen keresztül a 
fenntarthatóság tartalmának elterjesztése, majd kisajátítása.

� Az egyén helyzetbe hozása – lehetıséget teremtünk a 
fogyasztóknak a hh!-ban való részvételre. 

� Telekom márka gazdagabbá, vonzóbbá tétele a hh! üzenet által.

Akkor mi is ez a hello holnap!?

� A hello holnap! a Telekom fenntarthatósági tevékenységeinek 
kommunikációs támogatására elindított kezdeményezés.

� Egy mozgalom, amiben Te is részt vehetsz, ha szeretnél tenni a 
holnapért.
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Kommunikációs kihívás

Külsı kommunikációban 
Divattá tenni a fenntartható szemlélettel megalkotott termékeket és szolgáltatásokat a 
hello holnap! keretein belül úgy, hogy közben releváns és hiteles információt adunk a 
témáról, a „nap végén” magunkhoz kötni a fenntartható telko cég és termék kategóriákat.

Ezzel párhuzamosan:Ezzel párhuzamosan:

Belsı kommunikációban
Jelentsen értéket a fenntarthatóság már a termék/szolgáltatás-
fejlesztés pillanatában, továbbá a marketing ajánlatok kidolgozásánál. 
Legyenek büszkék az MT-ben dolgozók arra, hogy egy fenntartható 
szemléletben mőködı cégnek lehetnek a részei, a vezetıi pedig arra, 
hogy egy ilyen rendszerben vezetı szerepüknél fogva kezdeményezı 
szerepet tölthetnek be. 
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Kommunikációs üzenetek

Dönts tudatosan!Dönts tudatosan!

Fontold meg!Fontold meg!

Kommunikációs témák, 
amelyek többek között 

hh! üzenettel 
gazdagodnak

Kommunikációs témák, 
amelyeket a 

fenntarthatósági cél 
hívott elı

Pl. munkáltatói 
üzenetek, 

tudásmegosztáshoz 
kapcsolódó üzenetek

Marketingkommunikációs ajánlatok, 
mint üzenetek, amelyek zöld 

haszonérvekkel rendelkeznek
Pl. Virtualoso ICT-termék, 
Zöld készülékek (Ericsson 

greenheart, Panasonic „eco ideas”)
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Fontold meg!Fontold meg!

Vedd észre!Vedd észre!
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gazdagodnak
Pl. Föld Órája, 

Fenntarthatósági Nap, 
tudásmorzsák a Class

FM-en, 
Fesztiválok

hello holnap! kezdeményezés (késıbb: mozgalom) elnevezést használjunk a „behúzásra”
Attitőd, olyan témákról beszélünk, amik mások számára is fontosak

Érintetté és csapattaggá teszi a fogyasztókat

B
el

sı
, s

ze
rv

ez
et

i e
du

ká
ci

ó
K

ülsı, össztársadalm
i edukáció



Mit jelent és hogyan nyilvánul meg a ‘hello holnap!’?

� Mit jelent:
� elıremutatást (trend-setting)
� hitelességet
� pozitív hozzáállást és motivációt (termékfejlesztés)
� egy vállalat emberi oldalát (HR-ügyek)
� közösséget (jobb együtt, mint...)
� figyelemfelkeltést és edukációt.

� Hogyan nyilvánul meg: a Telekom márka szolgálatában
� legyen szakmailag hiteles
� következetesen márka konform módon
� legyen érthetı és értelmezhetı

� értelmezhetı legyen szakmai, hivatalos és a civil és befektetıi célközönség 
számára is

� könnyed, érthetı, figyelemfelkeltı, bevonó a nagyközönség felé, legyen egy hangja 
– Novák Péter.



Hogyan indultunk el a Telekom hello holnap!-pal?

2010. december végétıl országos televízió csatornákon futott TV spotunk:
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hello holnap! microsite és online jelenlét

A bemutatkozó kampánnyal párhuzamosan elindult a www.helloholnap.hu
weboldalunk, illetve a Facebookon létrehoztuk a hello holnap! profilunk, amelynek 
mostanra majdnem 1000 követıje van.



Eddig mi történt a hh! égisze alatt?
A teljesség igénye nélkül...

Megalakult a 
Fenntarthatósági
Média Klub.
Tagok: Magyar Telekom, RTL Klub, 
TV2, Sanoma, Class FM, Index, 
Origo, Metropol, Axel Springer, 

Elindult a 
Telekom hh! ATL 
fogadalom kampány.
Szereplık: Oroszlán Szonja, Novák 
Péter, Till Attila, Caramel, 
Christopher Mattheisen. 

Közös lámpaoltás a
Millenárison a Föld 
Órája kapcsán.
Koncertek, fogadalom 
díjátadó, T-Pont 

TedxDanubia,
BBC Awards 
konferenciákon
való részvételOrigo, Metropol, Axel Springer, 

Est Média Csoport, Ma & Holnap
Christopher Mattheisen. készülékakció.

való részvétel
(stratégiai partnerség).

10 MFt értékben 
hh! tematikus
pályázatok a fenn-
tartható tudatfor-
málás érdekében.*

1 MFt-os hh! Sajtódíj
meghirdetése a
Fenntarthatósági 
Média Klubbal 
közösen.

Kisfilmek a T-Pontok
plazmaképernyıin
fenntarthatósági
tudásmorzsákkal.
Novák Péter szereplésével.

Kedvezményes 
környezetbarát 
készülékakció 
a T-Pontokban.

*55 pályázat, nyertesek: Zöld Pók, DUE, KÉK



T-PONT kisfilmek



Telekom Gyereksziget

� Telebolygó energiaközpont: szélforgók, kerékpár generátor a színpadi hangosításhoz (apa teker-
gyerek énekel), napelemes mobiltöltés.

� Új Energia Mőhely: hulladékból alkotás (napcsapda, dísztárgyak hulladék vezetékes telefonból).
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� Játékgyőjtés a Kórházpedagógusok 

Egyesülete javára (strat.partner)

� hh!-busz: kistérségi gyerekek szállítása

a Telekom Gyerekszigetre.



Mi az, ami várható a közeljövıben a hh! kapcsán?
A teljesség igénye nélkül...

� Különbözı rendezvényeken, fesztiválokon való megjelenés a 
hello holnap!-pal úgy, hogy az edukációs cél kielégítésén túl lehetıséget adunk a fesztiválozóknak a 
részvételre:

� Kapcsolat koncert

� Telekom VOLT Fesztivál

� Balatonsound

� Campus

� TedxDanubia� TedxDanubia

� hh! Adományvonal aktivizálása – 3 havonta új civil szervezet számára

� Önkéntes programok a Jövı/Menı keretében a mezıcsáti kistérségben

� 4. Fenntarthatósági Nap a Millenárison – 2011. szeptember 24.

� hh! Sajtódíj ünnepélyes a díjátadása az FN4-en

� CLASS FM tudásmorzsák

� GIMI websorozat – hh! zöld lány karaktere

� Újabb hh! tematikus pályázat

� Belsı és/vagy külsı kommunikációs aktivitás a hh! és a fenntarthatóság 
népszerősítésére
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Kapcsolat koncert 

� Riksa (5 db, 6 órán keresztül)

� FN4 spot vetítés a kivetítıkön

� akadálymentesítık hh! pólóban
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Fesztiválok (BS, VOLT, Campus)

� Led-fal hh! tippek/tanácsok futtatása folyamatosan

� FN4 spot vetítése naponta többször a kivetítıkön

� hh! –hordozó fesztiválcuccok (molinóból csuklótárca, széldzseki)

� hh! stratégiai partner: Kék Pont – tervezett (belépıjegyek függvényében) – szolgáltatások:
� Party Service – ártalomcsökkentés: felvilágosítás, segítségnyújtás (egészségügyi, jogi), 

irányítás, vitaminpótlás, biztonságos szex, stb. 

� Kannabiszpont – kvíz kitöltés, információ szolgáltatás

� „motyó” osztás (VOLT esetében a vonaton is)  - hh! vizuál

� segítıkön hh! kitőzı 
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GIMI websorozat

� Kereszt-aktiválás: forgatás a Kapcsolat koncerten – riksa használat, hh! fesztivál csuklótárca 
használat (egyeztetés alatt)

� Zöld-lány karakter integrálása a sztoriba:

� hh! recuccok használata (pl. molinó táska)

� Releváns üzenetek

� Novák Péter epizód-szerep
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Ami még fontos!

A hello holnap! ma még csak egy kezdeményezés, amelyet a Telekom indított útjára, de 
szeretnénk, hogy egy mozgalom legyen, amelyhez egyre többen és többen csatlakozva 
közösen tehetünk egy szebb, és élhetıbb holnapért.

Így a kezdeményezés mozgalommá tétele kapcsán nyitottak vagyunk együttmőködésekre, 
közös gondolkodásra.

Együtt. Veled
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Köszönöm a figyelmet!
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