TISKOVÉ SDĚLENÍ

Soběstačná přírodní zahrada zdobí díky dm centrum města České Budějovice

dm získala ocenění za první firemní přírodní zahradu
České Budějovice, 15. 9. 2016 – Společnost dm získala od občanského sdružení Přírodní
zahrada, z.s. ocenění za ekologický počin. Za společnost dm převzal symbolickou plaketu
„Přírodní zahrada" jednatel společnosti Gerhard Fischer. V České republice je dm první
společností, která takové ocenění získala.
Projekt na vybudování přírodní zahrady u centrální správy dm v Českých Budějovicích vznikl již
v roce 2014. Realizátorem byl od počátku Jan Nussbauer. „Cílem tohoto projektu bylo přinést do
města více přírody. Jsme rádi, že se to podařilo. Výsledkem, který budeme dále rozvíjet, je malá
oáza plná květů a života. Ta splňuje i principy trvalé udržitelnosti, což byl ostatně i požadavek
zadavatele dm,“ uvádí Jan Nussbauer. S uznáním hovoří o počinu dm také Martina Petrová,
manažerka občanského sdružení Přírodní zahrada. „Společnost dm považujeme za ekologicky
smýšlející. Vybudování přírodní zahrady vlastně v samém centru města a navíc nejen pro
zaměstnance, ale i veřejnost to jen potvrzuje. Oceňujeme tento z našeho pohledu velmi
pokrokový počin a těšíme se, že takových firem bude v Čechách přibývat.“
O společnosti dm drogerie markt
dm drogerie markt s.r.o. v České republice zahájila činnost v roce 1992 jako 100% dceřiná společnost dm drogerie markt GmbH
Rakousko. V roce 1993 otevřela svou první prodejnu v Českých Budějovicích. Společnost sídlí v Českých Budějovicích. Svých 220
prodejen zásobuje po celé České republice ze svého logistického centra v Jihlavě. Jednateli společnosti jsou Gerhard Fischer a Pavel
Kadečka. Celkem v dm pracuje 2 485 spolupracovníků. V obchodním roce 2014/2015 vykázala dm v České republice obrat ve výši
7,214 mld. CZK a upevnila tak své postavení jedničky na trhu specializovaných drogerií. Na trh uvádí mimo jiné dm značky Balea,
alverde přírodní kosmetika, babylove, DAS gesunde PLUS, Denkmit, SUNDANCE, Visiomax či novinku dmBio.

Tiskové zprávy a fotografie v tiskové kvalitě společnosti dm naleznete v dm presscentru.
V případě zájmu o další informace kontaktujte:
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Manažer komunikace
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