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inGreen: Mi a CauseArt Platform? 

Bombera Krisztina: A CauseArt Platform egy barátok közti 
ötletből született értékazonosságból, tettvágyból, világ-
megváltó szándékkal és üzleti céllal. Adott marketingbü-
dzséből egyszerre hozunk létre érzékenyítő kampányt, 
munkáltatói márkaépítést, szemléletformálást és forráste-
remtést. Működési alapelvünk, hogy minden szereplő, aki 
a kampányainkban részt vesz, járjon jól. Járjon jól az ügy: 
forrást és figyelmet kap. Járjon jól a vállalati partner: 
világgá kürtöljük, hogy kampányainkban jó ügyet támogat. 
Járjon jól a termék birtokosa: kap vagy vásárol egy olyan 
promóciós vagy forrásteremtő terméket, amely trendi, jó 
minőségű, üzenethordozó.

iG: Mit takarnak az „értékteremtő marketing” és a 

„forrásteremtő tárgyak” kifejezések?

B. K.: Bátor társadalmi állásfoglalásra és cselekvésre 
buzdítjuk partnereinket – cégeket és magánembereket 
egyaránt – egy-egy ügy mellett a környezetvédelemtől a 
gyerekjogon át az esélyegyenlőségig. Az az üzenetünk, 
hogy ezekért mindenki tehet a saját helyzetéhez, lehetősé-
geihez, erőforrásaihoz mérten. Van, amikor az értékmar-
keting-kampány arra is alkalmas, hogy növelje a dolgozói 
elégedettséget és elköteleződést is, vagyis employer 
brandinget is erősít.

Az általunk gyártott, egyedi és hosszú élettartamú 
tárgyak többszörös célt szolgálnak: felületükön egyszerre 
reklámozzák a vállalatot és hívják fel a figyelmet fontos 
ügyekre, amivel társadalmi hasznot is teremtenek. A 
társadalmi vállalkozásokhoz hasonlóan nyereségünket – 
kampányainktól függően – megosztjuk annak az ügynek a 
képviselőivel (civil szervezetek, alapítványok), amelyet a 
velünk dolgozó vállalat felkarolt. Azzal, hogy „csavarunk” 
egy nagyot a feladaton, a jótékonyság és a tárgyak el adásán 
keresztül forrásteremtés is születik a projekt végén.

iG: Miért döntöttek úgy, hogy 2019-ben a környe-

zettudatosság kerül a fókuszba?  

B. K.: Gabi a családjával együtt „digitális nomádként” 
évtizedek óta külföldön él. Balin rádöbbent, hogy az 
„istenek szigete” lassan belefullad a szemétbe. Műanyag 
hulladék lepi el az óceánt, a folyókat, a csatornákat. Az 
egyik fia a Green School nevű iskolába jár a szigeten, ami 
egy nemzetközi környezettudatos iskola a dzsungel kö zepén. 
Ennek a mikroközegnek (az iskola alapítója John Hardy, 
támogatói Al Gore, dr. Jane Goodall, a 4Oceans vagy az 
Avani No Plastic cég) az elkötelezett, szívós munkája olyan 
hatással volt ránk, hogy az idén mi is a környezettudatos-
ságot állítottuk a szemléletünk középpontjába. 

Webshopunkban találni „ehető” pólót, újrahasznosított 
anyagból készült bandanakendőt, lebomló Eco esőkabátot, 
biopamut hátizsákot és bambusz szívószálat. A tavasz/
nyár közelgő kampányai között is lesz egy nagyszabású 
környezettudatos projektünk. Ezen dolgozunk most.

Az interjú teljes terjedelmében 
a www.ingreen.hu oldalon olvasható.
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JÓT CSELEKEDNI 
LÉLEKMELENGETŐ,
DE FELELŐSSÉG IS 
Bondor Gabi és Bombera Krisztina egy olyan 
értékmarketing-ügynökséget hozott létre, amely 
a hagyományos vállalati marketinget és promóciós 
kampányokat érdekesebbé és értékesebbé teszi. 
2019-ben a környezettudatosságra fókuszálnak.






