
           

 1 

Minută workshop Campania “Bicicleta Verde”,  

Locatie: Scandia Food Sibiu 

Data: 19.02.2015  
 

 

La al X-lea workshop al Campaniei „Bicicleta Verde”, organizat de Asociația Tură în Natură în 

cadrul proiectului „Sibiu – UnDa Verde pentru Biciclete!”, au participat 15 angajați ai firmei 

Scandia Food Sibiu. 
 

Din discuțiile cu angajații firmei au reieșit următoarele probleme din cauza cărora aceștia evită 

să se deplaseze cu bicicleta spre locul de muncă sau spre alte destinații: 

- Unii angajați nu știu să meargă pe bicicletă; 

- Existența câinilor vagabonzi în zona ieșirii din Sibiu spre Agnita; 

- Existența semnului de circulație „Interzis bicicliștilor” pe podul spre Agnita, pod peste care vin 

majoritatea angajaților spre serviciu; 

- Nu există rasteluri de bicicletă în cadrul firmei; 

- Doar 5 angajați ai firmei, din cei 350 de angajați, vin regulat la serviciu cu bicicleta. 

 

Recomandări primite de la angajații Scandia Food Sibiu: 

- Organizarea unei ture cu bicicleta cu angajații firmei în colaborare cu asociația Tură în Natură; 

- Organizarea de 1 iunie a unui concurs intern cu copiii angajaților în colaborare cu asociația Tură 

în Natură; 

- Împărțirea de broșuri din cadrul Campaniei „Biciclist în Trafic” la magazine de biciclete pentru 

informarea bicicliștilor în legatură cu cele mai importante reguli de circulație atunci când se 

deplasează cu bicicleta; 

- Amenajarea unor rasteluri de biciclete în curtea interioară a firmei. 

 

Puncte forte ale firmei: 

- În cadrul firmei sunt amenajate dușuri și vestiare la care au acces toți angajații; 

-Organizarea internă a campaniei ,,Bucegi- Imparte Semne de recunostinta” prin care s-au oferit 

angajaților premii constând în biciclete Pegas pentru performanțe la nivel comportamental de ex. 

pentru „persoana care sare cel mai des în ajutorul colegilor” sau pentru „cea mai creativă 

persoană”; 

- A fost lansată o campanie radio sub sloganul ”Scandia - o viață sănătoasă printr-o alimentație 

sănătoasă” Toamna asta Josef Theil iti face cinste unde s-au oferit premii care au constat în 

biciclete;  

- O altă campanie organizată de Scandia Food Sibiu a fost cea dedicată departamentului mezeluri 

în cadrul căreia s-au oferit ca premii 17 biciclete branduite cu însemnele fimei; campania s-a 

desfășurat sub forma unei tombole organizată în magazine partenere din 6 județe; 

- firma este deschisă să implementeze alături de diverși parteneri programe dedicate promovării 

mersului pe bicicletă. 


