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Zöldüzlet programok a Zeneszüret Fesztiválon

Előzmény
A Zöldüzlet mintaprojektben a budapesti és a pécsi Király utca üzletei vesznek részt. 2013
márciusában összesen 21 üzlet csatlakozott az egy éves projekthez, a zöldüzlet versenyhez,
amelynek célja, hogy környezettudatosságra ösztönözze az üzletek tulajdonosait, dolgozóit,
beszállítóit és vásárlóit is.
Egyre zöldebbek a Zöldüzlet versenyben résztvevő üzletek
Az egy éves „Zöldülnek a Királyok” Zöldüzlet környezettudatosságra ösztönző verseny
előrehaladtával, szeptemberben elkezdődtek a féléves auditok a versenyben résztvevő
üzletek között. Az auditok alkalmával a versenyt szervező SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft.
szakemberei az üzletek vállalásainak betartását ellenőrzik, valamint az eddig elért
eredményeket rögzítik.
Csatlakozáskor minden üzlet más-más területen tett kötelező 3 vállalást annak érdekében,
hogy kiérdemelhesse a „zöld üzlet“ címet.
A Zöldüzletek között a legnépszerűbbek az energiahatékonyság (fűtés/hűtés, világítás,
víztakarékosság) racionalizálásával kapcsolatos vállalások voltak. Ezt összesen 14 üzlet
választotta. Ezt követte a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, amelyre 10 üzlet
vállalkozott. A környezetbarát papír beszerzést 7 üzlet vállalta, illetve a működéshez
kapcsolódó zöld beszerzést, a környezetbarát alternatíva választását 4-en próbálják
megvalósítani. Szintén 4-en forgalmaznak környezetbarát terméket és 4 üzlet vállalkozott a
környezetbarát takarításra, illetve tisztítószer használatra.
Az üzletek a környezettudatos üzletvezetés gyakorlati megvalósításához folyamatos
segítséget kapnak a SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. szakembereitől, képzések, workshop,
ökomarketing mellett, audit és személyre, üzletre szóló tanácsadás formájában.
A vállalások alapján előlegezték meg a bizalmat a szakemberek a zöldüzlet logó és
minősítés használatára ezért nagyon fontos, hogy az üzletek valóban tartsák be
vállalásaikat! Az üzletek folyamatosan tettek és tesznek lépéseket a környezeti
teljesítményük javítására. A zöldüzlet projektben maradás feltétele az, hogy a vállalások
megtartására törekedjenek a következő félévben is, hiszen azért 1 éves a projekt, hogy
legyen idő kipróbálni, átállni, szemléletet változtatni, és ez nem egyszerű feladat!
Az eddig kiértékelt eredmények azt mutatják, hogy a versenyben élenjár a pécsi
Palatinus Hotel City Center, Budapesten kiemelkedően teljesít eddig a Café Vian, a
Casati Budapest Hotel, az Orange Optika, valamint a Gipszkorszak Alkotó Játszóház.
További, versenyben maradó üzletek: Pécsett a Málitex (Méter- és Rövidáru), Ruhatár,
Sipőcz Ház, Nappali Kávézó. Budapesten az Akácfa60 Parkolóház, Ambra Hotel, Club22
Café, valamint a B+B 024 ABC és az Éléskamra.
További információ: www.zolduzlet.hu
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’Zöld a Király’ facebook nyereményjáték
A Zöldüzletek népszerűsítése érdekében a kedvenc zöldüzletem szavazás mellett facebook
oldalunkon október 1-jén elindítottuk nyereményjátékunkat. A játékosoknak mindössze annyit
kell tenniük, hogy szavaznak kedvenc zöldüzletükre, valamint le is fotózzák azt, amelyet email címünkre elküldenek. A nyertest október 30-án sorsoljuk ki, aki másodmagával eltölthet
egy pécsi hétvégét a gyönyörű Palatinus Hotel City Centerben.
A játékról további információ itt található:
http://zolduzlet.hu/zold-uzlet/zold-a-kiraly-online-jatek-oktober-1-30-kozott

Zöldüzlet programok a pécsi ZeneSzüret fesztiválon
Az októberi ZeneSzüret fesztivál keretében a fantasztikus koncertek mellett a pécsi Király
utcában található Ruhatár és a Málitex üzletek tovább népszerűsítették a Zöldüzleteket. Aki
ellátogatott a Király utca 54-be, ott a RUHATÁR interaktív játékában vehetett részt, ahol
újrahasznosított anyagokkal játszhattak a betérők, a Király utca 58-ban a MÁLITEX
kézműves foglalkozásokkal és aszfaltrajzolással várta a gyerekeket.

További információ, kapcsolat:
Diófási Orsolya, ügyvezető
SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft.
Iroda.: +36 1 354 02 60
Mobil: +36 30 343 9385
E-mail: o.diofasi@survive.hu
www.survive.hu
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