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Zöld üzlet címet kaphatnak azok a boltok, éttermek, amelyek egy éven át vállalják, hogy például
környezetbarát papírt és tisztítószereket használnak. A kezdeményezés országos, az egyik, távközléssel
foglalkozó cég indította, s Pécs is csatlakozott hozzá. Pécs alpolgármestere szerint ez jó reklám lehet a
belvárosi üzleteknek.
A Zöld üzlet projekthez legalább három vállalással csatlakozhattak a cégek. Olyan lehetőségek közül választhattak,
mint például hogy az energiafogyasztásukat havonta nyilvántartják, környezetbarát papírt és tisztítószereket
használnak, szelektíven gyűjtik a hulladékot, környezetbarát termékeket forgalmaznak. Minden üzlet fejlődését a
saját, eddigi teljesítményéhez viszonyítva értékelik, és amelyik a legnagyobb százalékos változást éri el egy év
alatt, az lesz a győztes.
Pécsett összesen kilencen – üzletek, szálloda, vendéglők – csatlakoztak a kezdeményezéshez. Egyik közülük a
Sipőcz Ház, ahol helyi termékeket, lekvárokat, szörpöket, kézzel készített szappanokat árusítanak.
- Azt tapasztaljuk, hogy az emberek már tudatosan keresik a helyi termékeket. Talán azért, mert itt a térségben
készülnek, és tudják, hogy milyen a minőségük – mondta Éberling László, a Sipőcz Ház projektmenedzsere.
Az utóbbi 10-15 évben a peremkerületeken nyílt nagy üzletek miatt átalakultak a vásárlási szokások. A pécsi
városvezetés az elmúlt egy-másfél évben a helyi üzlettulajdonosokkal és bérlőkkel együtt megpróbálja megtalálni
azt a piaci rést, amivel a belváros újjáéledhet.
- Ez a kezdeményezés két szempontból is élénkítheti a forgalmat: egyrészt a környezettudatosság egy plusz
reklámértéket is jelenthet. Másrészt pedig költségcsökkenéshez is vezethet, így olcsóbbak lehetnek a termékek is –
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mondta Csizi Péter, Pécs alpolgármestere.
hirdetés

A Zöld üzlet program felkeltette a helyi gazdasági szakemberek figyelmét is.
- Ahhoz, hogy zöldebb legyen a gazdaság, nem kell nagy dolgokra gondolni, elég csak a kisebb praktikus
megtakarítási trükkökre, például a csomagolásra. Ha ezeken változtatnák, akkor máris környezettudatosabbak
lennénk – mondta Hendinger Anita, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara kereskedelemfejlesztési
osztályvezetője.
A Zöld üzlet kezdeményezés országos. Budapesten is csatlakozott hozzá tíz cég. Az, hogy melyik lesz a legzöldebb
üzlet, egy év múlva derül ki.

Tetszik

Legyél az első az ismerőseid közül, akinek
ez tetszik.
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Zöldülnek vagy nem, inkább bezárnak… ilyen mintaprojektek vannak addig, amíg 500-600
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Legfrissebb: A tanúk igazolják a panamát?
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