SC STUDIO MODERNA SA
Splaiul Independenței, nr. 319L,Clădirea Paris, corp A1,Sector 6, București

STUDIO MODERNA LANSEAZĂ CAMPANIA DE SOLIDARITATE
AVEM GRIJĂ SĂ-ȚI FIE BINE
București, 22 aprilie 2020 – În contextul pandemiei de coronavirus, Studio Moderna vine în
sprijinul comunității prin intermediul campaniei Avem grijă să-ți fie bine. Compania donează
clienților săi din categoriile vulnerabile un număr de 100 de pachete, realizate special pentru a
le acoperi nevoile esențiale, și pune la dispoziția acestora un număr de telefon pentru a-i ajuta
cu necesarul de cumpărături zilnice.
Clienții Studio Moderna din categoriile vulnerabile (persoane în vârstă și persoane cu dizabilități) vor
primi sprijin din partea companiei pentru a putea depași această perioadă dificilă, prin intermediul
campaniei de responsabilitate socială Avem grijă să-ți fie bine. Inițiativa a fost lansată pentru a
sublinia misiunea companiei, aceea de îmbunătăți starea de bine, casa și stilul de viață al tuturor,
creând o lume mai bună.
“Niciunul dintre noi nu a știut că vom asista la una dintre cele mai dificile crize din viața noastră. În acest
moment, cel mai important lucru pentru fiecare dintre noi este să ne protejăm viața și sănătatea. Noi
vom face tot ce ne stă în putință pentru a ne proteja angajații, clienții, partenerii și colaboratorii. Credem
că esența oamenilor este bunătatea și, altfel, depunem toate eforturile și utilizăm toate resursele
noastre pentru a crea o lume mai bună. Acestea sunt motivele pentru care am lansat campania Avem
grijă să-ți fie bine. Pentru a arăta că numai împreună suntem puternici și putem depășim orice obstacol”,
a declarat Zoltan Pilecki, Director General Studio Moderna România.
Astfel, compania Studio Moderna va dona clienților din categoriile lipsite de ajutor, un număr total
de 100 de pachete care conțin alimente de bază și produse pentru igiena personală, realizate
special pentru a le acoperi nevoile esențiale. În plus, voluntarii companiei vor asigura livrarea gratuită
a pachetelor.
Mai mult, respectând promisiunea realizată clienților de a le îmbunătăți starea de bine, voluntarii
Studio Moderna vor livra gratuit cumpărăturile tuturor persoanelor vulnerabile, clienți ai
companiei, din orașele Bacău, Brăila, București, Buzău, Constanța, Focșani, Galați, Oradea, Vâlcea,
Tg Jiu. Compania a pus la dispoziția persoanelor vizate numărul de telefon 021 407 66 63, pe care
acestea îl pot apela pentru a solicita ajutor în asigurarea necesarului de cumpărături zilnice. Voluntarii
Studio Moderna vor prelua comenzile, vor realiza cumpărăturile și în final le vor livra gratuit la domiciile
clienților, aceștia din urmă achitând doar contravaloarea cumpărăturilor conform bonului fiscal.
Campania Avem grijă să-ți fie bine prezintă și o componentă dedicată sănătății și siguranței
angajaților companiei. Astfel, încă din luna martie, o parte dintre angajații Studio Moderna lucrează
de acasă, iar în cazul celor pentru care acest lucru nu a fost posibil, compania a luat cele mai stricte
măsuri de siguranță pentru a le proteja sănătatea. Studio Moderna oferă în permanență angajaților săi
din linia întâi echipamente de protecție, igienizează cu regularitate spațiile în care aceștia își desfășoară
activitatea și a organizat lucrul la depozit cu două echipe pentru a reduce riscul contaminării sau blocării
totale a activității. Mai mult, pentru a limita răspândirea virusului și a-și proteja angajații și clienții,
începând cu 23 martie compania a închis temporar toate magazinele fizice.
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Studio Moderna recomandă tuturor persoanelor să respecte recomandările autorităților și să rămână
acasă pentru protecția lor și pentru a preveni răspândirea virusului, și dorește să își asigure clienții că
echipele Studio Moderna îi vor ajuta cu tot ceea ce este necesar pentru a-și petrece într-un mod plăcut
și în siguranță timpul alături de cei dragi.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați:
Studio Moderna România
Emilia Harabagiu
E-mail:emilia.harabagiu@studio-moderna.com
T +40 727 737 588

Despre Studio Moderna
Studio Moderna este un retailer omni-channel prezent în 21 de țări din Europa Centrala și de Est. Cu
peste 25 de ani de experiență, Studio Moderna oferă clienților săi soluții inovatoare pentru casă,
sănătate și wellness prin brandurile Dormeo, Delimano, Walkmaxx, Wellneo, Rovus și Top Shop.

