Hir

Tovább zöldülnek
a Királyok
Májusban sikeresen lezárult
a környezettudatos üzleti
verseny szakmai programjának
első fejezete, amely az
üzleteknek szóló képzéseket
és auditokat tartalmazta.
Pécsett a Málitex (Méter- és rövidáru),
Ruhatár, Nappali Kávézó, Caflisch
Kávéház, Belső Kert Galéria, Étkező/
Enoteca-, Ezüstláz Ékszergaléria, Sipőcz Ház volt a helyszín, Budapesten az Akácfa60 Parkolóház, a Best
Western Plus Hotel Ambra, a Casati
Budapest Hotel, az Orange Optika,
a Club22, az Éléskamra, a B+B ABC,
a Goa Home, a Café Vian Gozsdu,
a Gipszkorszak Alkotó Játszóház,
A Világbolt, Arioso üzletekben zajlottak az auditok.
A budapesti és pécsi Király utcában
működő Zöldüzletek a következő
területeken tesznek folyamatos lépéseket környezeti teljesítményük
javítására: energiahatékonyság (fű
tés/hűtés, világítás, víztakarékosság),
anyag- és energiahasználat racionalizálása, zöld beszerzés, környezetba-

rát termékek árusítása, csomagolás
racionalizálása, rendezvényszervezés
környezetbarát módon, takarítás környezetbarát termékekkel.
Az eddig eredmények azt mutatják,
hogy az üzletek komolyan veszik
és tartják vállalásaikat, és nem csak
egymással, hanem önmagukkal versenyezve is próbálják még hatékonyabbá tenni működésüket. Az elv
a folyamatos fejlődés értékelése az
üzlet saját, eddigi teljesítményéhez
képest. Az üzletek célja a legnagyobb pozitív változás elérése.
A vendéglátóhelyek üzletvezetési
gyakorlatának megismerését követően, az összegyűjtött adatok alapján készíti el az üzletekre szabott
ajánlásokat a zöld programot elindító Survive ENVIRO Nonprofit Kft.,
amelynek ez a Magyar Telekommal
közös mintaprojektje.
A következő auditok szeptemberben lesznek, akkor értékelik, áttekintik a féléves működés „zöldülés”
eredményeit.
A Café Vian Gozsdu udvari üzletét
2009 őszén nyitották meg, és már
a kezdetektől keresték azokat a le-

hetőségeket, amelyekkel energiát
és pénzt tudnak spórolni, és amelyekkel környezettudatossá tehetik
szolgáltatásaikat. Ennek érdekében
azt vállalták, hogy nyilvántartják az
üzlet energia-, gáz és víz fogyasztását havi bontásban a következő 12
hónapban, és törekszenek a csökkentésre.
A pécsi Caflish Kávéház is azt vállalta,
hogy feljegyzi az üzlet havi energia-,
áram- és vízfogyasztását, és lehetőség szerint spórolni fog. Emellett
környezetbarát tisztítószereket alkalmaz a kávéházban.
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