
                                 
 

 

The Body Shop’tan yeni yılda anlamlı iş birliği 

 
The Body Shop, pandemi kaynaklı sosyal izolasyon döneminde artan ev içi şiddet 

sebebi ile bu yılbaşı Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile iş birliği 
gerçekleştiriyor. The Body Shop, mağazaları ve online satış kanalları üzerinden 

satılan yılbaşı hediye setlerinden elde edilen gelirin bir kısmını Federasyona 
bağışlayacak ve satın alınan her bir hediye seti ile ev içi şiddet vakalarından 

etkilenen kadınların temel ihtiyaçları ve danışmanlık hizmetleri için kullanılmasına 
katkıda bulunacak. Yılbaşı konseptine uygun tüm hediye setleri ile hem kendinizi 

hem de sevdiklerinizi mutlu ederken, şiddet mağduru kadınlara yardım amaçlı 
mücadeleye ortak olabilirsiniz.  

.  
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Çok sevilen ürünlerin yaratıcısı, yüzde 100 vejetaryen ve dünyanın dört bir yanında üretilen 
Yerel Ticaret içerikleriyle zenginleşen doğal ürünlerin sahibi The Body Shop, bu sene de sosyal 
sorumluluk adına önemli bir proje gerçekleştiriyor. Kurulduğu günden bu yana kadınların insan 
hakları mücadelesinin önemli bir aktörü ve ilk üst çatı örgütü olarak çalışmalarını sürdüren 
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile iş birliği yapan The Body Shop, 2021’e 
girerken bu anlamlı proje ile farkındalık yaratmayı da amaçlıyor. 
 
Toplumsal eşitsizlikler en çok kriz zamanlarında ortaya çıkıyor ve artmaya devam ediyor. 
Pandemi kaynaklı sosyal izolasyon döneminde artan ev içi şiddet de bunlardan biri. Türkiye 
Kadın Dernekleri Federasyonu ile gerçekleştirilen iş birliğiyle The Body Shop; mağazalarında ve 
online satış kanallarında satılan yılbaşı hediye setlerinden elde edilen gelirin bir kısmını 
Federasyona bağışlayacak ve satın alınan her bir hediye seti ile ev içi şiddet vakalarından 
etkilenen kadınların temel ihtiyaçları ve danışmanlık hizmetleri için kullanılmasına katkıda 
bulunacak. 
 
Onlarca seçenek 
Hem kendiniz hem de sevdiklerinizi mutlu ederken projeye ortak da olabileceğiniz  özel hediye 
seçenekleri arasında tepeden tırnağa bakım sağlayan Almond Milk & Honey Premium Hediye 
Seti, sınırlı sayıda üretilen 3 yılbaşı özel serisini birden deneyimlemenizi sağlayan Üçlü Body 
Butter Hediye Seti, kuru ciltler için vazgeçilmez bir hediye olan Kenevir Nemlendirici Hediye 
Seti, White Musk For Men Hediye Çantası, Himalayan Arındırıcı Hediye Seti ve onlarca farklı 
seçenek bulunuyor. 
 
 

Basın bülteni 
Bilgi için: 
Contactplus+ İletişim Hizmetleri 
Merve Bilik  
merveb@contactplus.com.tr                                                                                                              
Tel   : 212 229 76 26 
Faks: 212 229 95 25 

 

about:blank

