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Környezettudatos üzletekké válhatnak azok a vállalkozások, amelyek
csatlakoztak a "Zöldülnek a Királyok" projekthez. A programnak az
energiahatékonyság ösztönzése mellett a környezettudatos nevelés is
fő profilja közé tartozik. Pécsett kilenc üzlet csatlakozott az
önkormányzat és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által is
támogatott projekthez.
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"Zöldülnek a Királyok" mintaprojekt indult be a fővárosban és Pécsen, a
közös pont a Király utca mindkét településen. Az egy éves program célja,
hogy a budapesti és pécsi Király utcán található üzleteket
környezettudatosságra ösztönözze, ide értve a vállalkozások vevőkörét is.
Diófási Orsolya, a Survive Enviro környezetmenedzsmenti tanácsadó cég
ügyvezetője a témában csütörtökön tartott pécsi sajtótájékoztatón elmondta,
az egy éves program során a résztvevő üzletek tulajdonosainak tréningeket
és tanácsadásokat tartanak a környezettudatos és energiahatékony
üzletvezetésről, amellyel komoly költségcsökkentés tudnak elérni.
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A program itt azonban nem áll meg, hiszen a résztvevő üzletek között
versenyt is hirdetnek, azonban nem egymáshoz, hanem az adott vállalkozás
teljesítményéhez mérten vizsgálják majd a fejlődését egy-egy üzletnek. A
tanácsadásokon nyújtott ötletek mellett a fenntartható fejlődést is fontosnak
tartják, épp ezért próbálják meg ösztönözni az üzleteket, hogy helyi
termékeket vásároljanak és árusítsanak, ezzel is segítve a gazdaságot vázolta fel a program jellemzőit az ügyvezető.
Csizi Péter alpolgármester beszéde elején kifejtette, manapság a zöld szónak
rengeteg jelentése és üzenete él a köztudatban, és nem épp a pécsi belváros
juthat elsőnek eszébe az embernek, hanem valami futurisztikus épület.
Amellett, hogy a fő cél az energiahatékonyság, a résztvevő üzleteknek is jó
reklám lehet helyben, ha zölddé válnak, ez akár plusz vásárlókat is
eredményezhet.
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Csizi elmondta, Budapesten és Pécsen is azzal küzd mindkét Király utca,
hogy megváltoztak a vásárlási szokások, ezek elsősorban a baranyai
megyeszékhelyen a belváros peremére és kijjebb települt

1/10

2013.03.27. 17:38

Zöld üzletekkel lehelnének életet a Király utcába - Régió - Pécsi STOP

2/2

"Köcsögmentesítés":
börtönkerülési
tanácsok
cigányoknak

http://www.pecsistop.hu/regio/Zold-uzletekkel-lehelnenek-eletet-a-Kira...

bevásárlóközpontoknak köszönhető. Erre a 'problémára' az önkormányzat
még nem talált végleges és jó megoldást, de a "Zöldülnek a Királyok" program
a belváros életre keltésének egyik kiemelt része lehet, az üzleteknek pedig
jelentős anyagi megtakarítást hozhat, ha váltanak.
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Hendinger Anita, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
kereskedelemfejlesztési osztályvezetője szerint a zöldgazdálkodást és a
fenntartható fejlődést át kell vezetni a mindennapokra, ezt viszont csak
lépésről-lépésre lehet végrehajtani, hosszú távon. Szemléletváltásra van
szükség a társadalomban és a gazdaságban, éppen ezért örül, hogy ennyi
vállalkozás jelentkezett Pécsről a programra, mert a megszerzett tudást
forintra tudják váltani a megtakarításaikkal, valamint követendő példát tudnak
mutatni a vevőkörnek. Nem mellesleg az ökotudatosság nemcsak az
üzletvezetésben, hanem a magánéletben is jelentkezhet - vélekedett az
osztályvezető.
A programról részletesebb információk a survive.hu, és a zolduzlet.hu
honlapokon találhatóak.
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