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Zöldüzlet/Zöldmarketing Szakmai Fórum – 2014. március 5.
A végéhez közeledik a Zöldüzlet verseny – elkezdtük szervezni a záró sajtótájékoztatót
Az ÖKODÍJ formatervezési pályázat – sokan regisztráltak

Szakmai Fórum – 2014. március 5.
A környezettudatos vállalkozásfejlesztés gyakorlati lehetőségeiről, előnyeiről, a fenntartható üzletvezetés
gyakorlatáról

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. Szakmai Fórumot szervez, melyben szó lesz többek között a zöldüzletben
rejlő piaci lehetőségekről, a zöldmarketing szerepéről. Bemutatjuk ezek gyakorlati oldalát, neves cégek és
elismert szakértők által bemutatott hazai és nemzetközi példák alapján. A fórum időpontja: 2014. március 5.
13:00-18:00 (regisztráció: 12:30h-tól) Várjuk az érdeklődőket sok szeretettel!
Regisztráció, részletes program és további információ a fórumról itt.

Végéhez közeledik a „Zöldülnek a királyok” környezettudatos verseny mintaprojekt
A Zöldüzlet program folytatódik 2014-ben is!
A budapesti és pécsi Király üzletek bevonásával tavaly, 2013 márciusában elindult a Magyarországon
egyedülálló környezettudatos üzlet mintaprojekt. Az egy éves program célja az volt, hogy a budapesti és a pécsi
Király utcának és az azokat körülvevő területnek közös koncepciót adva, környezettudatosságra ösztönözze az
ott található üzletek tulajdonosait, dolgozóit, beszállítóit és természetesen vásárlóit is.
A Zöldüzlet versenyben résztvevő üzletek teljesítményét az év során cégünk folyamatosan figyelte, számukra
ökotréninget valamint személyre szabott tanácsadást biztosított, hogy az év folyamán igazán zöldüzletté,
környezettudatos vállalkozássá váljanak, melynek haszna az energiatakarékosság, tudatos zöld beszerzések
révén kimutatható és forintosítható megtakarítások.
Most februárban elérkezett az utolsó auditok időpontjai, amely képet ad, hogy az üzletek közül, a három
kötelező vállalás tekintetében melyik érte el a legnagyobb változást saját magához képest. Ezt a saját eddigi
teljesítményben történt pozitív változás százalékában mérjük.
Az eredményeket cégünk elemzi és hamarosan, márciusban kiderül, hogy mely üzlet nyerte az egy éves
versenyt.
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A projektzáró díjátadó sajtótájékoztatóját már elkezdtük szervezni. Terveink szerint erre, 2014. március 18-án,
kedden kerül sor az egyik zöldüzletünkben, a Club22-ben. A sajtótájékoztató keretében mutatjuk e és adjuk át a
verseny győztesének az ÖKOdíj formatervezési pályázat nyertes munkáját. Részletek a sajtótájékoztatóról
hamarosan.
A zöldüzlet programhoz 2014-márciusától lehet csatlakozni. Az ország minden üzlete számára elérhető lesz a
zöldüzlet védjegy!
www.zöldüzlet.hu

ÖKODÍJ formatervezési pályázat – sokan regisztráltak
Az ÖKOdíj formatervezési pályázatra sok regisztráció érkezett olyan tehetséges fiataloktól, formatervező,
designer hallgatóktól, akik számára fontos a környezettudatos életmód. A regisztráció határideje 2014. január
31-e volt. Feladat a Zöldüzlet környezettudatos üzlet verseny győztesének díjának megtervezése és elkészítése.
A pályamunkák beküldési határideje február 15. Innovatív, igényes
tervet,

terméket

várunk

használt,

illetve maradék

anyagok

újrahasznosításával! A beérkezett pályázatokat a SURVIVE ENVIRO
Nonprofit Kft. szakemberei értékelik, szakmai zsűri bevonásával. A
pályaművet a zöldüzlet projektzáró díjátadó sajtótájékoztató
keretében mutatjuk be és adjuk át a verseny győztesének, ekkor a
tervezőt bemutatjuk a sajtónak és átadjuk a tervezői díjat. A
Zöldüzlet verseny lezáró rendezvényére előreláthatólag 2014.
március 18-án kerül sor.
A pályázatról bővebb információt itt olvashat.
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