
  

Impreuna putem ajuta! 
Din momentul instituirii starii de urgenta, noi cei de la FruitBreak, ne-am tot 
intrebat ce e de facut, ce putem noi sa facem. Am cautat solutii ca sa ne putem 
aduce aportul cumva la situatia de fapt, sa minimizam efectele acestei crize asa 
cum putem noi si totodata sa asiguram si continuitatea business-ului nostru si sa 
le garantam clientilor ca vom putea relua livrarile cand totul va reveni la normal. 
Nu puteam sa ramanem impasibili si sa asteptam ca totul sa treaca fara sa facem 
nimic.  
 
Cum? 
Am decis ca vrem si putem sa folosim relatiile cu partenerii si infrastructura de 
care dispunem pentru a-i ajuta pe cei din linia intai – personalul medical din 
spitale si cei din cadrul M.A.I. si M.A.N. Bineinteles, acest ajutor nu ar fi fost 
posibil fara clientii nostrii. Le-am propus acestora sa livram catre spitale ca 
donatie atat portiile cu fructe proaspete cat si cantitatile de sucuri naturale de 
care pana acum beneficiau angajatii lor, care acum in mare parte lucreaza de 
acasa si nu se mai pot bucura de acest beneficiu. Ca aport al nostru, prin 
FruitBreak si JuiceBreak ne-am angajat sa suplimentam atat cantitatile de fructe 
cat si cele de sucuri ce vor veni din partea lor cu inca jumatate.  
 
De ce? 
NOI: Pentru ca avem infrastructura necesara, pentru ca asta stim sa facem cel mai 
bine, pentru ca e nevoie, pentru ca ne pasa, pentru a ne putea continua 
activitatea si dupa ce acesta criza va trece. 
CLIENTII: Din responsabilitate sociala, pentru ca acum e momentul, pentru ca 
astfel se va depasi aceasta criza mai usor iar angajatii se vor intoarce in birouri 
mai repede, pentru a putea spune din nou “Business as usual”. 
 
Unde? 
Am demarat discutii cu mai multe spitale pentru a se bucura de acest ajutor. Cu 
ajutorul prietenilor nostrii de la MagiCamp si GodMother fructele ajung in acest 
moment la cadrele medicale din mai multe unitati spitalicesti din Bucuresti, 
printre acestea fiind: 
 
 
 
 
 



  

 
 

 Institutul de boli infectioase Dr. Victor Babes;  

 Spitalul militar central Dr. Carol Davila;  

 Spitalul Clinic Fundeni;  

 Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti (Floreasca);  

 Spitalul M.A.N. - ROL2 

 
Cine? 
Oamenii se cunosc cu adevarat in vremuri grele, la nevoie si acum e momentul sa 
fim solidari sa miscam lucrurile. Noi toti, trebuie sa facem eforturi, sa ne ajutam 
unii pe altii, astfel incat sa putem trece mai usor peste situatia actuala, de aceea 
ne dorim ca si alte companii ce pot ajuta, sa adopte astfel de practici si speram ca 
initiativa comuna a noastra si a clientilor nostrii va avea ecou atat in mediul 
business din Bucuresti, cat si din tara.  
Doar impreuna ii putem ajuta in acest moment pe cei din sistemul medical aflat in 
mare dificultate, asa cum putem fiecare, prin serviciile sau produsele noastre, 
aratand ca ne pasa si ca ii apreciem si sperand ca nu vom ajunge in aceasta 
perioada sa beneficiem la randul nostru de ajutorul lor.  
 
Cand? 
Acum! Exista in prezent cereri si de la alte spitale decat cele mentionate insa 
cantitatile de fructe existente vor fi in curand insuficiente, de aceea incurajam 
atat companiile ce ofereau pana acum astfel de beneficii angajatilor lor, cat si cele 
care vor sa sustina acesta actiune incepand de acum, sa ni se alature, sa ne 
contacteze.  
Sunt cazuri de medici si asistente izolati in spitale, sunt cazuri de politisti si militari 
ce sunt pe strazi mai mult de 24 de ore, ei au nevoie sa fie sustinuti iar noi,  
Impreuna putem ajuta! 
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