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Hassay Zsófia, Terézváros polgármestere is részt vett a projekt sajtótájékoztatóján

A budapesti és pécsi Király utca üzleteinek bevonásával március 19-én
indult útjára az országban egyedülálló környezettudatos üzlet
mintaprojektje.

16'500'000 Ft

Az egy éven át tartó program célja, 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.
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A szervező Survive Enviro szakemberei a legkülönbözőbb tevékenységi
körben működő üzleteket, vállalkozásokat vonják be a programba; így a
hotelektől, a vendéglátó egységeken, játszóházon keresztül, a rendezvény
helyszínekig valóban széles spektrumot sikerült felölelni.
A résztvevő cégek elsősorban a program keretében biztosított ökotréningen
és folyamatos, személyre szabott tanácsadáson keresztül válnak majd az egy
év során igazán zöld üzletté, környezettudatos vállalkozássá, amelynek
haszna az energiatakarékosság, tudatos zöld beszerzések révén pontosan
kimutatható és forintosítható is lesz.
A becsatlakozott cégek mindegyike eddig is több területen kiemelten kezelte a
környezettudatosságot, hiszen a jelentkezésnél elvárás is volt, hogy bizonyos
szakmai kritériumoknak már megfeleljenek. A jövőben azonban a szakmai
program a vezetők számára olyan kézzel fogható és használható tudást,
újfajta szemléletmódot és ötletcsomagot nyújt, amely mérhető anyagi
megtérülést, energiahatékony működést és több látogatót/vásárlót
eredményez.
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A budapesti és pécsi Király utcában működő zöldüzletek az alábbi területeken
tesznek lépéseket környezeti teljesítményük javítására: energiahatékonyság,
(fűtés/hűtés, világítás, víztakarékosság), anyag- és energiahasználat
racionalizálása, zöld beszerzés, környezetbarát termékek árusítása,
csomagolás racionalizálása, rendezvényszervezés környezetbarát módon,
takarítás környezetbarát termékekkel.
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