SAJTÓKÖZLEMÉNY
ISKOLAI EDUKÁCIÓ 2015-2016.
Tej. Szívvel-lélekkel! címmel iskolai edukációs programot indított a Magyar
Turizmus Zrt. Agrármarketing Vezérigazgatósága, a Földművelésügyi
Minisztérium, valamint a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács mintegy 100
általános iskolában, 2015. december és 2016. február között. Ennek során a
gyermekek, valamint az oktatásukban résztvevő pedagógusok megismerhetik a tej
útját a tejtermelő gazdaságoktól a boltokig, a „Tej-szív” logó és az ovális bélyegző
jelentőségét, valamint kitölthetnek egy kvízjátékot a kampány ismeretanyagára
vonatkozó kérdésekkel. Érdekesség, hogy a program részeként kifejlesztettek egy
2D típusú, tej témájú játékprogramot is.
A Tej Szakmaközi Szervezet es Termektanacs (Szakmaközi Szervezet) elnöksege 2015
januarjaban hözött hatarözatöt a közössegi marketing alap felallítasaröl. A Szakmaközi
Szervezet a Földmuvelesugyi Miniszteriumnal kezdemenyezte, högy a 2015. evi
költsegvetesen belul az idei tejtamögatasök terhere, 420 milliö Ft kulön förrast
biztösítsön közössegi tejmarketing celökra. Az összeget a Magyar Turizmus Zrt.
Agrarmarketing Vezerigazgatösagan keresztul, kizarölag közössegi tejmarketing
prögram finanszírözasara hasznaljak fel.
A Szakmaközi Szervezet 2015 májusában fogadta el a 420 millió förintös közösségi
marketing alap tervezett felhasználásáról szóló szakmai javaslatot, a szervezet által
javasölt célökat és keretösszegeket pedig Fazekas Sándör földművelésügyi miniszter és
Faragó Péter, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója külön szerződésben is rögzítette. E
prögram részeként valósul meg az iskölai edukációs részprögram is.
Ennek sörán, a Szakmaközi Szervezet kiemelt céljának tekinti a gyermekek, a fiatalök, a
’jövő nemzedék’ tej- és tejtermék fögyasztásra és egészségtudatös táplálközásra
ösztönző nevelésének támögatását. Tövábbi föntös tevékenység, högy megszerettessék a
tej és tejtermékek fögyasztását, bemutassák a tejtermékek sökféleségét és szerepét az
egészséges táplálközásban, fejlődésben. Mindezt cég és márka semlegesen, tudömányös
ismeretekre építve, de a fiatalökhöz leginkább közel álló nyelvezetben teszik.
A Szakmaközi Szervezet már körábban felismerte a fiatalokat jellemző, többnyire
helytelen fögyasztói szökásokat, ezért az Iskölai Edukációs Prögramöt már több mint tíz
éve folyamatosan megszervezik. A program az újszerű, mödern technikai kivitelezése
miatt rendkívül népszerű a diákök körében, élménypöntként funkciönál az iskölákban.
Az installáció része többek között az érintőképernyős interaktív játék, szórólap,
filmvetítés, plakát, kiadvány, öktatófilm és előadás is.
A kampannyal parhuzamösan a www.faceböök.hu/tejtermekek
nyeremeny versenyen vehetnek reszt a diakök.
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