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A Lean & Green programról
A Lean & Green Europe megalapítása óta bebizonyította, hogy képes együttműködést kialakítani a logisztikai szektor képviselői között és valódi iránymutatást adni a partnerei számára a kevesebb szennyezéssel
járó, fenntarthatóbb jövő érdekében.
A kor legfejlettebb technológiáit és módszereit alkalmazza a karbon-lábnyom hatékony mérésére és
elemzésére, olyan javaslatokat dolgoz ki az emisszió csökkentésére, melyek eredményességét valós esettanulmányok támasztják alá, valamint rangos díjjal jutalmazza partnereit a megtett intézkedéseikért és
példamutatásukért.
A Lean & Green kezdeményezés kizárólag egy elhivatott és elkötelezett közösséggel érheti el kitűzött
célját, mely egyre több vállalkozást képes arra inspirálni, hogy csatlakozzon az együttműködéshez.
Igazi változtatásokra van szükség ahhoz, hogy egy élhetőbb, fenntarthatóbb világot hozzunk létre. Egyfelől a klímaváltozás, másfelől a gazdasági tevékenységek növekedése hatalmas kihívás elé állítja a
logisztikai szektort: Hogyan lehet úgy fokozni a hatékonyságot és a termelékenységet, hogy egyidőben
csökkentjük a környezeti terhelést?

MIT KÍNÁL A LEAN & GREEN ÖNNEK?
5 CSILLAGOT A ZÉRÓ
KIBOCSÁTÁSÉRT

ESZKÖZÖKET

A Lean & Green egy olyan utat mutat, amely a zéró
emisszióhoz vezet a logisztikai folyamatokban. A vállalkozások minden meghatározott és eredményes széndioxid-csökkentési intézkedésért Lean & Green csillagokat, vagyis díjat kapnak.

A Lean analitiX szoftvert, mely az első számú módszer a széndioxid-hatékonyság mérésére a logisztikában. A Lean & Green Off-Road kezdeményezést,
melynek keretében a régiókon átnyúló vállalkozások
számára felkutatja az egyesített nemzetközi szállítási folyosók fejlesztésének lehetőségeit.

LEGJOBB GYAKORLATOKAT

LEAN & GREEN KÖZÖSSÉGET

A logisztikai folyamatokban a bevált módszerek
alapján eszközölt változtatások akár 10-20%-os
emisszió-csökkenést is eredményezhetnek. A legsikeresebb történetek megosztásával ösztönzi a
vállalkozásokat, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.

Európa-szerte 500-nál is több azoknak a csatlakozott vállalkozásoknak a száma, melyek már valós
emissziócsökkentési eredményeket értek el.
A Lean & Green célja, hogy a ”Fenntartható logisztika”
vezető közösségévé váljon Európában.

Küldetése...
...nem kevesebb, mint hogy 0% emissziót érjen el, 100%-os együttműködéssel. Egyedi módszere segítségével - mely a tudásmegosztáson és a közös munkán alapul – vált ismertté, ami a program jövőbeni
fontosságát és sikerét is biztosítja.
Az az 500 vállalkozás, amely már csatlakozott a közösséghez, olyan platformot alkot, ahol mindenki
aktívan megosztja egymással ötleteit és szakértelmét és ahol a technikai tudás mellett a bizalmon alapuló kapcsolatok kiépítése is fontos szerepet kap.
A 2008-ban Hollandiában alapított szervezet programjához történő csatlakozás elérhető bármely európai
tagállam számára.
Magyarországon a Lean & Green Europe programot a GS1 Magyarország koordinálja.
Bővebb információért keresse fel honlapunkat: www.gs1hu.org/lean-and-green

