wyzwanie: #BiuroZeroWaste
poziom:

STAR

Zero waste jako sposób na życie oraz na prowadzenie biznesu to jeden z rozwojowych trendów.
Pracownicy i klienci zmieniają podejście do
zakupów i usług: domagają się proekologicznego zaangażowania i odważnych rozwiązań, które
zmniejszają ilość odpadów oraz ograniczą marnotrawstwo zasobów naturalnych.
Rozwiązania zero waste (bez marnowania) w biurze mogą stanowić wyzwanie, ale mamy rozwiąza-

nie! Poziom STAR w wyzwaniu Biuro Zero Waste
zaprojektowaliśmy dla firm i organizacji, które liczą
na fachowe wsparcie i partnerską współpracę.
Aby przystąpić do wyzwania i uzyskać dodatkowe
informacje, wystarczy napisać na:
wyzwanie@biurozerowaste.pl,
w temacie wpisując poziom: STAR
#BiuroZeroWaste
#Interseroh

Biuro Zero Waste STAR

Wyzwaniem dla biur jest szukanie pomysłów,
które połączą potrzeby pracowników oraz
zmieniającego się rynku z wymaganiami biznesowymi i środowiskowymi.
Jednocześnie pracodawcy stoją przed wyzwaniem włączenia Celów Zrównoważonego Rozwoju
(SDGs) do firmowej codzienności.
Odpowiedzią jest Biuro Zero Waste.

Biuro Zero Waste jest:
›› Ekologiczne
›› Innowacyjne
›› Oszczędne
›› Zrównoważone
›› Na czasie

Na stronie www.BiuroZeroWaste.pl oferujemy wyzwanie dla firm. Każda organizacja może skorzystać
z bezpłatnych materiałów i samodzielnie – w ramach
wewnętrznego projektu CSR-owego – zrealizować
wyzwanie na poziomie Starter, Smarter lub Super.
Wyzwanie #BiuroZeroWaste skupia się na pięciu
obszarach: kuchnia, łazienka, stanowisko pracy, konferencje/spotkania oraz segregowanie odpadów.

Firmy korzystające z usługi Biuro Zero Waste STAR
mogą liczyć na fachowy audyt, organizację tematycznych warsztatów oraz wsparcie (konsultacje)
w zakresie zmiany stylu pracy i sposobu działania
biura. Interseroh przeprowadza także proces certyfikacji, nagradzając ekologiczne wysiłki Klienta
unikatowym certyfikatem ekologicznym Biuro Zero
Waste STAR.

Alternatywą dla gotowych rozwiązań jest skorzys-

Udział w projekcie Biuro Zero Waste pozwala
dokonać pozytywnych zmian w miejscu pracy, daje
szansę na oszczędności (ekologiczne i finansowe)
oraz pomaga w przejrzysty sposób raportować
osiągnięcia ekologiczne wpisane w Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

tanie z profesjonalnej pomocy doradców z Interseroh. W ramach usługi Biuro Zero Waste STAR,
pomagamy wykreować i wdrożyć ścieżkę Biuro Zero
Waste dostosowaną do strategii firmy i wskaźników
uwzględnianych w raportowaniu pozafinansowym.

KONTAKT
Chcesz poznać szczegóły?
Napisz do nas na
wyzwanie@biurozerowaste.pl

