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Na Expo Milano 2015 Grupa 
Ferrero dzieli się swymi wartościami, 
by tworzyć wartość

G
Grupa	Ferrero	uczestniczy	w	Expo	Milano	2015	w	charakterze	“Con-
fectionery	 Specialties	Official	 Partner”,	 opowiadając	 swoją	 historię	
inicjatyw	 i	 projektów	 z	 zakresu	 odpowiedzialności	 społecznej	 w	
dziedzinie	innowacji	oraz	dbałości	o	ludzi	i	środowisko.

Ferrero	głęboko	wierzy	w	sens	„dzielenia	się	wartościami,	by	tworzyć	war-
tość”,	 a	 Expo	 Milano	 2015	 stanowi	 ważną	 okazję,	 aby	 wśród	 wszystkich	
zainteresowanych	 stron,	 instytucji,	 społeczeństwa	 obywatelskiego	 i	 świata	
biznesu,	 szerzyć	 świadomość	 dotyczącą	 zagadnień,	 które	 mają	 ogromne
znaczenie	dla	naszej	przyszłości	i	przyszłości	naszej	Planety.

Podczas	Wystawy	Światowej	firma	Ferrero	korzysta	z	okazji,	aby	zaprezen-
tować	swe	zaangażowanie	w	najwyższą	jakość	i	innowacyjność	swoich	pro-
duktów,	w	przejrzystość	komunikacji,	w	troskę	i	opiekę	nad	osobami,	które	
tworzą	i	tworzyły	historię	Grupy,	we	wspieranie	lokalnych	społeczności,	w
promowanie	aktywnego	stylu	życia	wśród	najmłodszych,	w	szerzenie	zrówn-
oważonych	praktyk	rolniczych	i	ochronę	środowiska.
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Ferrero	 prezentuje	 się	 osobom	
zwiedzającym	 Expo	 w	 wieloraki	
sposób,	poprzez:

• Search for Balance Hall,	 ek-
spozycję,	 zorganizowaną	 we	
współpracy	 z	 Expo	 i	 zlokalizowaną	
przy	 głównym	 wejściu	 na	 teren	 tar-
gowy,	 w	 Pawilonie	 Zero,	 stanowią-
cym	 pierwszy	 przystanek	 na	 trasie	
Organizacji	Narodów	Zjednoczonych	
na	Expo.
•	Strefę	 poświęconą	 projekto-

wi	 Kinder+Sport,	 zarządzaną	 we	
współpracy	 z	 włoskim	 Ministerst-
wem	 Edukacji,	 Szkolnictwa	 Wyższe-
go	i	Badań	Naukowych	oraz	Włoskim	
Komitetem	Olimpijskim,	gdzie	dzieci,	
wraz	z	rodzinami,	mogą	doświadczyć	
radości	 płynącej	 z	 aktywności	 ru-
chowej.

•	7	 multimedialnych	 wież,	 z	
których	każda	ilustruje	konkretny	te-
mat:	Doskonałość i zrównoważone 
praktyki pozyskiwania surowców; 
Fundacja Ferrero; Przedsiębiorst-
wa Społeczne Ferrero; KINDER®; 
NUTELLA®; Tic Tac®; Ferrero Ro-
cher.

• NUTELLA® Concept Bar,	 zre-
alizowany	 we	 współpracy	 z	 firmą	
Eataly,	 z	 którą	 Ferrero	 dzieli	 zam-
iłowanie	do	najlepszej	żywności,	in-
spirowanej	bogatym	dziedzictwem,	
opartym	na	rodzinnych	tradycjach.

Obecność	 Ferrero	 na	 Expo	
wyznaczają	 również	 liczne	 imprezy,	
zarówno	 lokalne,	 jak	 i	międzynaro-
dowe,	organizowane	przez	Grupę	w	
trakcie	184	dni	Wystawy.

INSTALACJE, KTÓRE GRUPA FERRERO PREZENTUJE NA EXPO MILANO 2015, 
BĘDĄ TWORZYĆ WARTOŚĆ NAWET PO ZAKOŃCZENIU WYSTAWY ŚWIATOWEJ, 

DZIĘKI AKCJI „PRZYWRACANIA” - CZĘŚĆ Z NICH ZOSTANIE BOWIEM PONOWNIE 
ZMONTOWANA. POWSTANIE W TEN SPOSÓB AMBULATORIUM PEDIATRYCZNE 
DLA DZIECI PRACOWNIKÓW FERRERO ORAZ DLA DZIECI ZAMIESZKUJĄCYCH 

OKOLICE NASZEGO SPOŁECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA FERRERO W RPA. 
FERRERO ROZWAŻA TAKŻE MOŻLIWOŚĆ PONOWNEGO WYKORZYSTANIA KILKU 

INNYCH INSTALACJI, W CELU WSPARCIA DZIAŁAŃ 
EDUKACYJNYCH W KAMERUNIE.

1. Search for Balance Hall w Pawilonie Zero

Firma	 Ferrero,	 jako	 partner	 Expo,	
uczestniczyła	 w	 realizacji	 końcowej	
Sali	 w	 Pawilonie	 Zero,	 stanowiącym	
pierwszy	przystanek	trasy	Organizacji	
Narodów	 Zjednoczonych	 na	 Expo.	
W	 pawilonie	 tym	 Expo	 przedstawia	
rozwój	 cywilizacji	 oraz	 jej	 związek	 z	
przyrodą	i	produkcją	żywności.

Jest	to	podróż	przez	kulturę	żywienia,	
ukazująca	różnorodność	pokarmów	i	
narzędzi	używanych	do	ich	produkcji,	
metody	 ich	 przechowywania	 czy	
wreszcie	wpływ	wywierany	przez	pr-
zemysł	spożywczy	na	środowisko.	Pos-
zukiwanie	równowagi	przedstawione	

w	Search	for	Balance	Hall	niesie na-
dzieję dla przyszłości etycznego 
oddziaływania człowieka na środ-
owisko.	 I	 to	właśnie	 jest	wkład,	 jaki	
pragnie	wnieść	Ferrero.

"Nullus	 locus	 sine	 genio"	 [Żadne	
miejsce	nie	jest	bez	ducha	opiekuńcz-
ego”]	 pisał	 Serwiusz	 w	 komentarzu	
do	 „Eneidy”	 -	 łacińskiego	 poema-
tu	Wirgiliusza.	Serwiusz	 twierdził,	 że	
każdy	 ekosystem	 jest	 wynikiem	 in-
terakcji	 pomiędzy	 jego	 tożsamością	
a	 ludźmi,	 którzy	 zamieszkiwali	 dane	
tereny	 na	 przestrzeni	 wieków,	 wz-
bogacając	 panujące	 tam	 zwyczaje	
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2.  Strefa Kinder+Sport

Strefa	 Kinder+Sport,	 położona	 w	
samym	 sercu	 Wystawy	 Światowej,	
jest	 najważniejszym	 akcentem	 ud-
ziału	Ferrero	w	Expo.	Zajmuje	blisko	
3.600	m2	,	na	których	dzieci	i	rodzice	
mogą	doświadczać	 radości	płynącej	
z	 aktywności	 fizycznej.	 Do	 ich	 dy-
spozycji	przygotowano	różne	trasy:

•	IInspiring	 space:	 strefa	 przy	we-
jściu,	 poświęcona	 prezentacji	 pro-
jektu	 i	 jego	 wartości,	 której	 celem	
jest	 uświadomienie	 zwiedzającym	
znaczenia	 aktywnego	 stylu	 życia	 już	
od	najmłodszych	lat;
•	The	 Joy	 of	Moving	Garden,	 tra-

sa	składająca	się	z	innowacyjnej	kon-
strukcji	 o	 walorach	 edukacyjnych,	
poświęcona	 aktywności	 ruchowej.	
Dzieci	 uczą	 się	 tam	 samodzielności	
i	 nabywają	 nowe	 umiejętności	 ru-
chowe,	 wykorzystując	 do	 zabawy	
urządzenia	 zaprojektowane	 i	 zreal-

izowane	 we	 współpracy	 z	 Uniwer-
sytetem	 Rzymskim	 "Foro	 Italico",	 z	
Włoskim	 Komitetem	 Olimpijskim	 i	
Ministerstwem	 Edukacji.	 Wszystkie	
urządzenia	zostały	zaprojektowane	z	
myślą	o	poprawie	zdolności	motory-
cznych	 dzieci,	 co	 ułatwia	 ich	 rozwój	
poznawczy	 i	 społeczny.	 Nowatorska	
inicjatywa	 ma	 na	 celu	 zapewnienie	
dzieciom	 -	 przyszłym	 obywatelom	
-	 przydatnych	 narzędzi	 do	 radzenia	
sobie	 z	codziennymi,	 życiowymi	wy-
zwaniami.
•	The	Active	Arena,	miejsce,	gdzie	

dzieci	 i	 rodzice	 mogą	 oddawać	 się	
jedynej	w	swoim	rodzaju	aktywności	
rekreacyjno-motorycznej,	 opracow-
anej	przez	Komitet	Naukowy	z	myślą	
o	 rozwijaniu	 umiejętności	 niezbęd-
nych	 w	 społeczeństwie.	 W	 strefie	
tej	 zaplanowano	 również	 wydarze-
nia	instytucjonalne,	w	tym	występy	i	
rozgrywki	sportowe.

i	 tradycje.	Dwanaście	panoramicznych	projekcji	w	 tej	 sali	 stanowi	przykład	
doskonałej	 równowagi	pomiędzy	środowiskiem	a	rozwojem	człowieka	 i	pr-
zemysłu;	 osiem	 z	 nich,	 zrealizowanych	 przez	 Ferrero,	 ukazuje	 uprawę	 su-
rowców,	które	Grupa	wykorzystuje	do	produkcji	swych	wyrobów.

Partnerzy	 projektu	 Kinder+Sport	 podzielają	 ten	 sam	 cel	 -	 promowanie 
aktywności fizycznej, jako niezbędnego elementu codziennego życia.	
Kinder+Sport	dąży	do	zainteresowania	ruchem	jak	największej	 liczby	dzieci	
na	całym	świecie,	zachęcając	je	do	prowadzenia	aktywnego	i	zdrowego	trybu	
życia.

I	wreszcie	„Manifest Joy of Moving"	określa	podstawowe	zalety	aktywności	
fizycznej	dla	młodych	pokoleń,	mające	fundamentalne	znaczenie	z	fizyczne-
go,	społecznego	i	edukacyjnego	punktu	widzenia.	W	ciągu	sześciu	miesięcy	
trwania	Expo	2015	zebraliśmy	informacje	zwrotne	od	naszych	najważniejszych	
interesariuszy	na	temat	punktów	zawartych	w	Manifeście.	Wynik	tej	zbiorowej	
refleksji	 doprowadzi	 do	 zdefiniowania	 i	 uruchomienia	 długoterminowego	
programu.

Expo Milano 2015
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3.  Wieże Ferrero 

Wieże	 Ferrero	 zostały	 zaprojektowane	 tak,	 by	 w	 jak	 najbardziej	 intera-
ktywny	sposób	przedstawić	kwestie	odpowiedzialności	 społecznej	Ferrero	
oraz	niektóre	globalne	marki	 firmy,	takie	 jak	NUTELLA®,	KINDER®,	Ferre-
ro	Rocher	 czy	Tic	Tac®.	Wieże	mają	wzbudzić	 interakcje	 zwiedzających,	 a	
zewnętrzne	monitory,	 filmy	pokazywane	wewnątrz	wież	 czy	 „studnie”	po-
głębiają	przekazywane	tam	informacje.

Na	złotych	panelach	dekoracyjnych	umieszczono	nazwiska	pracowników	Fer-
rero	z	całego	świata.	Jest	to	sposób	na	podziękowanie	tym	wszystkim,	którzy	
poprzez	swe	codzienne	zaangażowanie	przyczyniają	się	do	sukcesu	Ferrero.	
Z	kolei	drzewka	leszczyny,	znajdujące	się	w	górnej	części	konstrukcji	każdej	
wieży,	są	hołdem	dla	natury,	która	hojnie	obdarza	nas	swymi	owocami.

Poniżej	przedstawiona	została	krótka	charakterystyka	każdej	z	wież:

•  Wieża Surowców: Doskonałość i Zrównoważone Praktyki

• Wieża Fundacji

Wieża	ta	ma	na	celu	przedstawienie	
międzynarodowej	 opinii	 publicznej	
unikalnego	 zjawiska,	 jakim	 jest	 Fun-
dacja	 Piery,	 Pietra	 i	 Giovanniego	
Ferrero,	 której	 przyświeca	 motto:	
„Pracuj, Twórz, Dawaj".	 Fundacja	
powstała	 w	 1983	 roku	 i	 od	 tamte-
go	 czasu	 stara	 się	 zapewnić	 kobie-
tom	i	mężczyznom,	którzy	poświęcili	
pracy	w	Ferrero	dwadzieścia	pięć	lub	

więcej	lat	swego	życia,	możliwość	po-
dtrzymywania	kontaktów,	wykazywa-
nia	 się	 aktywnością,	 kreatywnością	
i	 zaangażowaniem	 na	 rzecz	 lokalnej	
społeczności.	 Proponując	 różne	 ro-
dzaje	działalności,	Fundacja Ferrero 
popiera ideę aktywnego starzenia 
się	 i	 sprzyja	 poprawie	 jakości	 życia	
osób	starszych,	zachęcając	je	do	kon-
taktów,	zaangażowania,	solidarności	

Wieża	została	zaprojektowana	w	celu	
poruszenia kwestii doskonałości 
surowców oraz zrównoważonych 
praktyk ich pozyskiwania,	 które	
Ferrero	 utożsamia	 z	 najwyższym	
poziomem	 jakości,	 maksymalną	
świeżością	oraz	dbałością	o	aspekty	
społeczne		i	środowiskowe	łańcucha	
dostaw	 zgodnie	 z	 rygorystycznymi	
standardami	Ferrero.	Wieża	koncen-
truje	 się	 na	 orzechach	 laskowych	 -	
surowcu,	 który	 od	 zawsze	 zapewnia	
charakterystyczny	 i	 niepowtarzalny	
smak	produktom	Ferrero.
Doskonałe	 jakościowo	 surowce	 wy-
magają	 także	 zrównoważonych	 pra-
ktyk	 rolniczych	 oraz	 promowania	
rozwoju	 gospodarczego	 i	 społeczn-
ego	 terenów,	 z	 których	 pochodzą.	
Aspekt	ten	jest	zaprezentowany	na
przykładzie	 masła	 shea,	 pozyskiwa-

Expo Milano 2015

nego	 z	 drzew	 rosnących	 w	 Afryce.	
Masło	to	stanowi	ważne	źródło
pożywienia	 i	 dochodu	 lokalnych	
społeczności,	 a	 co	 za	 tym	 idzie	
sposób	utrzymania	i	podnoszenia
poziomu	 społecznego,	 szczególnie	
dla	kobiet.

Napis	 „MADE WITH CARE",	
umieszczony	 w	 widocznym	 miejscu	
na	 konstrukcji	 Wieży,	 reprezentuje	
podejście	Ferrero	do	tworzenia	pro-
duktów	 i	 prowadzenia	 działalności	
gospodarczej.	 Podejście	 to	 koncen-
truje	 się	 wokół	 pojęcia	 care	 -	 uwa-
gi,	 jaką	 przykłada	 się	 do	wszystkich	
etapów	łańcucha	wartości,	od	wybo-
ru	 surowców	 poprzez	 produkcję,	 aż	
po	analizę	wpływu	gospodarczego	i
społecznego.
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	 rozrywki.	 Fundacja	 Ferrero	 ma	
swoją	siedzibę	w	miejscowości	Alba,	
w	 nowoczesnym	 budynku,	 który	
umożliwia	 spełnienie	 oczekiwań	
około	3500	byłych	pracowników	i	ich	
małżonków,	 oferując	 im	 okazje	 do	
spotkań,	 miejsca	 rozrywki,	 pracow-
nie,	 bibliotekę,	 wielofunkcyjne	 au-
dytorium,	siłownię	i	sale	wystawowe.	
Dla	 dzieci	 pracowników	 stworzono	
ponadto	 nowoczesne	 przedszkole,	
gdzie	 „seniorzy”	 z	 Ferrero	 oferują	
swoją	 pomoc	 na	 dowód,	 że	 dwa	
pokolenia	 -	 dziadków	 i	 wnuków	 -	
mogą	konstruktywne	współdziałać.

• Wieża Przedsiębiorstw Społecznych Ferrero

Wieża	ta	przedstawia	główne	działania	Przedsiębiorstw	Społecznych	Ferre-
ro,	które	są	firmami	biznesowymi	sensu	stricto,	nastawionymi	na	osiągnięcie	
zysku,	ale	w	swym	działaniu	kierują	się	 również	silnie	 rozwiniętym	duchem	
społecznym.

Misja	Przedsiębiorstw	Społecznych	Ferrero	rozwija	się	w dwóch kierunkach:
	
•	 tworzenie	miejsc	pracy;
•	 realizacja	 projektów	 i	 inicjatyw	 o	 charakterze	 społecznym	 i	 charyta-

tywnym.	

Expo Milano 2015

Narzędzia	 multimedialne	 Wieży	 odkrywają	 przed	 widzem	 niektóre	 z	 tych	
wyjątkowych	 działań,	 jakie	 Ferrero	 promuje	 w	 Indiach,	 RPA	 i	 Kamerunie.	
Projekty oraz inicjatywy o charakterze społecznym i charytatywnym 
realizowane	 są	 przez	 Przedsiębiorstwa	 Społeczne	 Ferrero	 ze	 specjalnego	
funduszu	socjalnego,	który	tworzą	w	oparciu	o	roczną	wielkość	produkcji	za-
kładu.	Inicjatywy	społeczne	i	charytatywne	umożliwiły	do	tej	pory	odbudowę	
i	renowację	publicznych	szkół	i	przedszkoli,	wsparcie	struktur	opieki	pedia-
trycznej	 i	 pomocy	dla	dzieci	 bezdomnych,	 szkolenia	dla	młodzieży	w	 celu	
podniesienia	świadomości	w	kwestiach	profilaktyki	chorób	zakaźnych.

• Wieża KINDER®

KINDER®	uważa,	że	beztroska	i	radość	są	podstawowymi	czynnikami	rozwoju	
dziecka,	dlatego	też	Wieża	KINDER®,	poświęcona	dzieciom	i	ich	rodzinom,	
pragnie	 podarować	 im	 kilka	 radosnych i beztroskich chwil.	 Zwiedzający	
poznają	proces	obmyślania	i	produkowania	niespodzianek	Ferrero,	które	są	
tworzone	z	myślą	o	zapewnieniu	dziecku	najpiękniejszych	doznań	związanych	
z	zabawą	–wielkie	emocje,	zamknięte	w	maleńkim	formacie.
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• Wieża NUTELLA®

NUTELLA®	 jest	symbolem	pozytywnej	energii	 i	optymizmu,	 i	właśnie	 takie	
emocje	pragnie	wzbudzać	kolejna	Wieża	znajdująca	się	na	Expo.	Zwiedzający	
dowiadują	się	przede	wszystkim,	dlaczego	NUTELLA®	jest	tak	pyszna.	Wieża	
ujawnia	bowiem	niektóre	sekrety	tej	prostej,	ale	wyjątkowej	receptury,	która	
sprawiła,	że	od	dziesięcioleci	produkt	ten	cieszy	się	tak	wielką	popularnością	
swych	fanów,	że	nawet	na	Expo	mogą	oni	w	zabawny	i	wciągający	sposób	
przeżywać	wspólnie	radosne	chwile.

Expo Milano 2015

• Wieża Ferrero Rocher

W	tej	Wieży,	Ferrero	dzieli	się	ze	zwiedzającymi	swoim	„złotym	doświadcz-
eniem”	(golden	experience),	które	ucieleśnia	Ferrero	Rocher.	Ferrero	Rocher	
to	specjał,	będący	wyrazem	jakości	 i	doświadczeń	tradycyjnej	sztuki	cukier-
niczej	Ferrero.	Zapewnia	wyjątkowe	doznania	zmysłowe,	związane	ze	skład-
nikami	najwyższej	 jakości.	Ferrero	Rocher	opowiada ponadto o zabawie i 
celebracji, o akcie dawania i dzielenia się z ludźmi,	którzy	są	dla	nas	ważni.	
Osoby	odwiedzające	 tę	multimedialną	Wieżę	mogą	zatem	zapoznać	się	 ze	
szczególnymi	cechami	Ferrero	Rocher,	przyjmując	zaproszenie,	aby	zatrzymać	
się	na	chwilę,	rozkoszując	się	i	dzieląc	„złotymi	przyjemnościami”	życia.
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• Wieża Tic Tac®

Tic	Tac®	to	dużo	więcej	niż	zwykły	cukierek,	to	sposób	na	bycie	razem	i	dzie-
lenie	się	beztroskimi	chwilami.	Pojawił	się	na	rynku	w	roku	1969	-	roku	Wo-
odstocku	 i	 lądowania	 na	 Księżycu.	 Nie	 przez	 przypadek	 Tic	 Tac®	 narodził	
się	właśnie	wtedy,	jest	to	bowiem	produkt,	który	zapoczątkował	prawdziwą	
rewolucję,	wprowadzając	na	rynek	zupełnie	nową	kategorię	produktów.	Tic	
Tac®	od	razu	stał	się	hitem	jako	świeży,	niskokaloryczny	cukierek,	wyjątkowy	
dzięki	 trzem	smakom	(wanilia	na	zewnątrz,	słodka	mięta	wewnątrz	 i	mocna	
mięta	w	samym	środku).

Wewnątrz	 Wieży	 goście	 mogą	 przeżyć	 chwile	 beztroski,	 doświadczając	
emocji,	jakie	niosą	ze	sobą	Tic	Tac®	i	ciekawe	projekcje	filmowe.

Expo Milano 2015

4. NUTELLA® Concept Bar

Pomysł	 ten	 oparto	 na	 zdaniu	 „Jesteś	 NUTELLĄ®.	 Tysiące	 zdjęć	 i	 nazwisk	
rozrzuconych	w	 różnych	miejscach	 opowiadają	 historię	marki	NUTELLA®”.	
NUTELLA®	 Concept	 Bar	 jest	 popularnym	 miejscem,	 gdzie	 goście	 mogą	
skosztować	 różnorodnych	 potraw	wykonanych	 z	 użyciem	NUTELLI®,	 kupić	
pyszne	 przekąski,	 takie	 jak	 Nutella	 B-ready,	 unikalne	 markowe	 produkty,	
specjalne	opakowania	i	książki	„NUTELLA®	World”.	Ponadto	tylko	w	Nutel-
la®	Concept	Bar	na	Expo	można	wydrukować	spersonalizowane	etykietki	z	
imionami	w	ośmiu	 różnych	 językach	 (włoskim,	 angielskim,	 francuskim,	nie-
mieckim,	hiszpańskim,	rosyjskim,	chińskim	i	arabskim)	lub	z	krótkimi	wiado-
mościami	w	języku	angielskim.


