Sustenabilitatea în comerţ
Efectele unui management prietenos faţă
de mediu pot fi câştigul de imagine, o mai
bună valorificare a potenţialului existent
privind fidelizarea clientului precum şi
economisirea costurilor.
Prin prezentarea potenţialelor referitoare la
structura sortimentală sustenabilă şi prin
transmiterea aspectelor merceologice ale
produselor sustenabile se pun bazele unor
argumente convingătoare în vânzare şi
pentru consilierea competentă a clienţilor.

Obiectivul proiectului
Subiectele existente până în prezent sunt
dezvoltate în continuare plecând de la
sursa online de informare deja existentă
„Handelumweltinfo”(http://elearning.zbb.de )
Partenerii de proiect participanţi adaptează
şi transferă subiectele în sistemele lor de
pregătire şi perfecţionare profesională
pentru comerţul retail.

întreprinzători şi cadre de conducere din
organizaţii în domeniul retail.

Acompanierea ştiinţifică
Acompanierea ştiinţifică şi evaluarea
proiectului se realizează de către asociaţia
înregistrată Institutul pentru Piaţă-Mediu de
pe lângă Universitatea Leibniz din
Hannover.

Aspecte tematice principale
Conţinutul modulelor eLearning pentru
practicanţi şi angajaţi sunt structurate pe
branşe şi cuprind aspecte de merceologie
şi argumente în vânzare pentru branşele:




Astfel iau naştere module de eLearning
moderne, aplicabile flexibil, care întăresc în
Europa tematica sustenabilităţii în comerţ.

Grupe ţintă
Oferta de module eLearning este orientată
spre practicanţi şi angajaţi, precum şi spre







Comerţul cu alimente
 Ouă şi păsări
 Produse Fair Trade
 Carne şi mezeluri
 Fructe şi legume
 Detergenţi şi substanţe pentru
curăţenie
Marketuri de construcţii şi bricolage
 Pavimente
 Materiale amortizoare
 Vopseluri, lacuri şi glazuri
 Produse pentru grădinărit
 Material lemnos şi materiale din
lemn
Birotică
 Accesorii pentru birou
 Computere

Hârtie
Ustensile de scris
Accesorii şi mijloace de comunicare
pentru birou

Vor fi de asemenea incluse verificarea
progresului învăţării precum şi un glosar
detaliat de mediu.
Modulele eLearning pentru întreprinzători şi
cadre de conducere tratează pentru toate
branşele împreună:







Management sustenabil
Descoperirea potenţialelor de
îmbunătăţire „Ecocheck“
Activităţi interesante şi acţiuni pentru
managementul ecologic al diferitelor
organizaţii comerciale sub forma unor
exemple Best Practice
Analiza potenţialelor şi indicatori
ecologici
Elaborarea managementului mediului

Intervalul de timp
Proiectul „Sustenabilitatea în comerţ“
(Education
for
sustainability
and
environment for retail) se va încheia în
septembrie 2009.

Promovare
Acest proiect este finanţat cu sprijinul
Comisiei Europene.

Parteneri de proiect
Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft e.V.
an der Leibniz Universität Hannover (imug)
Fon: +49 – (0)30-78 09 77 3
Mail: schoenheit@imug.de
Web: www.imug.de
Germania
Personeels- en managementopleidingen
voor KMO’s vzw PMO vzw
Fon: +49 – (0)30-78 09 77 3
Mail: bart.persoons@unizo.be
Web: www.unizo.be
Belgia
Nationaal Verbond der Voedingsdetaillisten
VZW
Fon: +49 – (0)30-78 09 77 3
Mail: luc.ardies@unizo.be
Web: www.unizo.be
Belgia
S. C. TUVKarpat S.R.L.
2, Octavian Goga Blvd.
Fon: +49 – (0)30-78 09 77 3
Mail: office@tuvkarpat.ro
Web: www.tuvkarpat.ro
Romania
VSTE Ceske Budejovice
Fon: +49 – (0)30-78 09 77 3
Mail: mulacova@vstecb.cz
Web: www.vstecb.cz
Republica Cehia

Noorderpoortcollege
Fon: +49 – (0)30-78 09 77 3
Mail: m.kloppenburg@noorderpoort.nl
Web: www.noorderpoort.nl
Olanda
IDEC S.A.
Fon: +49 – (0)30-78 09 77 3
Mail: lila@idec.gr
Web: www.idec.gr
Grecia

Partener de contact
Conducerea proiectului şi partener de
contact în Germania este
Zentralstelle für Berufsbildung
im Einzelhandel e.V. (zbb)
Mehringdamm 48
10961 Berlin
Fon: 030-78 09 77 3
Fax: 030 78 09 77 50
Mail: info@zbb.de
Web: www.zbb.de

Responsabilitatea pentru conţinutul acestei publicaţii
(acestui comunicat) o poartă autorul; Comisia nu răspunde
pentru utilizarea pe mai departe a informaţiilor cuprinse în
prezenta
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Sustainability and
Environment for retail)

