MEGHÍVÓ
„Vállalati fenntarthatóság a gyakorlatban” képzésre


Miért működjön a vállalatom fenntarthatóbban?



Mitől fenntarthatóbb a vállalat?



Mik a jogszabályi, piaci és társadalmi környezet elvárásai?



Hogyan mérhető, értékelhető a vállalat fenntarthatósága?



Milyen célokat érdemes kitűzni?



Milyen intézkedésekkel lehet elérni a célokat?



Hogyan kommunikálható?

Ma már nincs olyan cég, aki megengedheti magának, hogy ne foglalkozzon a fenntarthatósággal. Amellett,
hogy különböző hajtóerők mozgatják a vállalatokat az egyre jobb teljesítmény elérésében, adott szektorokban
és piaci helyzetben jelentős költségcsökkentést lehet elérni, illetve komoly versenyelőnyre lehet szert tenni a
fenntarthatósági teljesítmény növelésével.
Az egynapos, gyakorlatokat tartalmazó képzés során segítünk abban, hogy az Ön vállalata is növelni tudja
fenntarthatósági teljesítményét.

Kinek ajánljuk a képzést?
A vállalatánál a fenntarthatósági döntéseket előkészítő munkatársaknak, és döntéshozó vezetőknek.

Időpont és tematika
2019. október 9. (szerda) 9.00-17.00
Témák:








Mi történik ma a világban a fenntarthatóság témakörében – trendek, mit hoz a jövő: klímaváltozás,
körkörös gazdaság, zero waste stb.
Jogszabályi környezet – jelen és jövő
Mik a vállalat tevékenységének társadalmi és környezeti hatásai?
Mi az értéklánc, kik az érdekeltek?
Teljesítménymérés (karbonlábnyom, vízlábnyom, életciklus-elemzés, környezeti nyilatkozat stb.)
Célok kitűzése (karbonsemlegesség, zéró hulladék stb.) és eszközök a célok eléréséhez (energiaaudit,
menedzsment rendszerek kiépítése stb.)
Kommunikáció (fenntarthatósági jelentés, minősítések, díjak, ökocímke, stb.)

Jelentkezési lap
Vállalati fenntarthatóság a gyakorlatban

Név:

Beosztás:

Cég neve:

Cég címe:

Telefon:

E-mail:

A képzés helyszíne:

A képzés időpontja:

1037 Budapest, Seregély utca 6.

2019. október 9.

denkstatt Hungary Kft. - Oktatóterem
Részvételi díj:

45 000,- Ft + ÁFA

Jelentkezési határidő:

Lemondási határidő:

2019. szeptember 25.

2019. október 2.

Kedvezmények:
Egy szervezettől két vagy több fő regisztrációja esetén 5% kedvezmény
A részvételi díj a helyszín biztosítását, a szervezési költséget, az ellátást (délelőtt és délután
kávészünet, délben rövid szendvics-ebéd) tartalmazza.
A részvétel lemondása: kizárólag írásban a rendezvény előtt 5 munkanappal lehetséges! A későbbi
lemondás esetén a teljes részvételi díj 50%-a, lemondás elmaradása esetén a teljes részvételi díj
100%-a megfizetendő.
Kérjük, hogy a Jelentkezési lapot a denkstatt@denkstatt.hu emailre szíveskedjen visszaküldeni.

Kelt: ………………………….., 2019. ………..………….

……………………………………………………………………………..
cégszerű aláírás

