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www.gs1hu.org/lean-and-green

100% együttműködés a 0% emisszióért
A 2008-ban Hollandiában életre hívott Lean & Green Europe szervezet célja, hogy hatékony módszereket dolgozzon ki és valós lépéseket tegyen a kor legfejlettebb technológiáinak és módszereinek
alkalmazásával a vállalkozások CO2 emissziójának csökkentése érdekében, úgy, hogy az üzleti hatékonyságot közben magasabb szintre tudja emelni. A Lean & Green Europe program 2019 októbere
óta Magyarországon is elérhető, Magyar Lean & Green Platform néven – együttműködve a Magyar
Logisztikai, B
 eszerzési és Készletezési Társasággal (MLBKT), illetve a Holland Királyság Budapesti
Nagykövetségével - a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. koordinálja.
A Program sikeréhez elengedhetetlen a szoros együttműködés kialakítása a hazai iparágak azon vállalkozásaival, szervezeteivel, szövetségeivel, melyek a jövőbeli működésük során a fenntarthatóságra is nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni és amelyeknél a cég vezetősége döntést hozott arról, hogy aktív lépéseket kíván tenni a hatékony CO2 emissziócsökkentés érdekében.

Stratégiai Partneri együttműködés
Azon cégek, vállalkozások, szervezetek, szövetségek számára, amelyeknél
az üzleti folyamatok jellegéből adódóan a CO2 kibocsátás csökkentése nem
értelmezhető, de mégis aktív szerepet kívánnak vállalni a fenntarthatósági törekvések kommunikációjában, terjesztésében, megvalósításában és az
edukációban, a GS1 Magyarország felajánlja a Stratégiai Partneri együttműködést a Magyar Lean & Green Platform keretében.
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A STRATÉGIAI PARTNEREK SZÁMÁRA KÍNÁLT AKTÍV EGYÜTTMŰKÖDÉSI
LEHETŐSÉGEK ÉS TERÜLETEK A KÖVETKEZŐK:
•

L&G Stratégiai Partner logó használat

•

•

Stratégiai Partner logójának feltüntetése
a Platform kiadványain, kommunikációs
felületein

Hozzáférés a Magyar L&G Platform online
szakmai fórumaihoz

•

•

Regisztráció és bevezető konzultáció a
Magyar L&G Platform működésébe

Aktív részvétel a Platform éves
munkatervének kialakításában, közös
gondolkozás

•

•

Hozzáférés a Magyar L&G Program
angol és magyar nyelvű szakmai
dokumentumaihoz

Részvételi lehetőség a Platform szakmai
eseményein

•

Egyedi együttműködési lehetőségek

AMIT A LEAN & GREEN STRATÉGIAI PARTNEREINKTŐL
KÉRÜNK ÉS ELVÁRUNK:
•

Éves L&G stratégiai együttműködési
terv kialakítása közösen a GS1
Magyarországgal: célok, KPI-ok
meghatározása, negyedévente
felülvizsgálat

•

Részvétel és javaslattétel a Magyar
Lean & Green Program éves
tervének kidolgozásában, KPI-ok
meghatározásában

•

Aktív közreműködés a Lean& Green
Program széleskörű terjesztésében
a hazai cégek, vállalkozások, iparági
szervezetek körében

•

A Stratégiai Partner kommunikációs
csatornáin (online és offline) a Lean
& Green kommunikáció erősítése, a
Platform keretében létrehozott hírek,
anyagok, események rendszeres
megosztása

•

Aktív közreműködés a Magyar Lean
& Green Platform rendezvényeinek
tervezésében, szervezésében,
kommunikációjában

Bővebb információért keresse fel honlapunkat: www.gs1hu.org/lean-and-green
Vagy írjon nekünk a lean&green@gs1hu.org e-mail címre.

