Trvale udržitelný rozvoj
v obchodě
Vytváření zisku, účelnější využití existujícího potenciálu při kontaktu se zákazníky,
jakož i šetření nákladů, může být
důsledkem prospěšného vedení podniku
v rámci ekologizace prostředí.
Tyto aspekty poukazující na potenciál při
tvorbě trvale udržitelného sortimentu,
včetně spojení se zbožíznalstvím trvale
udržitelných produktů, vytváří základ pro
přesvědčivé
argumenty
prodeje
a
kompetentní styk se zákazníky.

Cíl projektu
Aktualizovat obsah již existujícího on-line
informačního systému „Handelumweltinfo“
(informace o obchodním prostředí http://elearning.zbb.de).
Zúčastnění projektoví partneři adaptují a
transferují výsledky do svých odborně
vzdělávacích a rekvalifikačních systémů
pro maloobchod.
Takto vznikají moderní, flexibilní a
použitelné e-learningové moduly, které
zakotvují téma udržitelnosti v obchodě
v Evropě.







Cílové skupiny
Nabídka e-learningových modulů je určena
nejen pro učně a studenty, ale také pro
podnikatele
a
vedoucí
pracovníky
v maloobchodě.

Akademická účast
Vědecké řízení a evaluace projektu je
akademicky zaštítěna.
(Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft e.V.
at Leibniz Universität in Hannover)

Teoretické zaměření
Obsahy e-learningových modulů pro učně a
studenty jsou specifikovány podle oborů a
obsahují různé aspekty týkající se
zbožíznalství
a
prodejní
techniky,
především v oblastech:






Obchod s potravinami
 Vejce a drůbež
 Fair Trade výrobky
 Maso a uzeniny
 Ovoce a zelenina
 Prací a čistící prostředky
Obchody pro stavebniky a kutily
 Podlahové krytiny
 Izolační materiál
 Barvy a laky
 Potřeby pro zahrádkáře
 Dřevo a dřevěný materiál
Papír a kancelářské vybavení

Kancelářské potřeby
Výpočetní technika
Papír
Psací potřeby
Příslušenství a kancelářská
komunikace

Součástí obsahu modulu jsou kontrolní
otázky i podrobný glosář.
E-learningové moduly pro podnikatele a
vedoucí pracovníky obsahují následující
oblasti:






Vedení podniku na základě trvale
udržitelného rozvoje
Odhalení rezerv a zlepšení potenciálu
(Ökocheck)
Zajímavé aktivity a opatření k ekologičtějšímu vedení firmy a různé formy
podnikání – příklady dobré praxe
Analýza potenciálu a ekologické
soubory ukazatelů
Organizace managementu vnějšího
prostředí

Časový horizont
Tento projekt bude ukončen v září 2009.

Podpora
Tento projekt je financován za podpory
Evropské komise.

Partneři projektu
Zentralstelle für Berufsbildung
im Einzelhandel e.V. (zbb)
Mehringdamm 48
10961 Berlin
Tel: 030-78 09 77 3
Fax: 030 78 09 77 50
Mail: info@zbb.de
Web: www.zbb.de
Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft e.V.
an der Leibniz Universität Hannover (imug)
Tel: +49 (0) 511 911 15 0
Mail: schoenheit@imug.de
Web: www.imug.de
Germany
Personeels- en managementopleidingen
voor KMO’s vzw PMO vzw
Tel: + 32 (0) 2 238 06 51
Mail: bart.persoons@unizo.be
Web: www.unizo.be
Belgium
Nationaal Verbond der Voedingsdetaillisten
VZW
Tel: +32 (0)2 238 06 22
Mail: luc.ardies@unizo.be
Web: www.unizo.be
Belgium
S. C. TuvKarpat
SLR2, Octavian Goga Blvd.
Tel: +40 21 319 01 70

Mail: constantin.udrea@tuvkarpat.ro
Web: www.tuvkarpat.ro
Romania
Noorderpoortcollege
Tel: +31 50 365 65 32
Mail: m.kloppenburg@noorderpoort.nl
Web: www.noorderpoort.nl
Netherlands
IDEC S.A.
Tel: +30 210 428 62 27
Mail: lila@idec.gr
Web: www.idec.gr
Greece

Odpovědný partner
Vedoucí projektu a odpovědný partner za
Českou republiku
VŠTE České Budějovice
Okružní 10
České Budějovice
Tel: +420 387 842 127
Mail: mulacova@vstecb.cz
Web: www.vstecb.cz
Česká Republika
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské
unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor.
Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise
a Evropská komise neodpovídá za použití informací,jež jsou
jejich obsahem.
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