Αειφόρες πρακτικές στο εμπόριο

επιχειρηματίες ή
λιανικού εμπορίου.

Συνέπεια μιας φιλικής προς το περιβάλλον
πολιτικής της επιχείρησης μπορεί να είναι η
δημιουργία καλής εικόνας της επιχείρησης, η
προβολή
των
δυνατοτήτων
καλύτερης
διασύνδεσης με τους πελάτες και η
εξοικονόμηση κόστους.

Επιστημονική παρακολούθηση.

Μέσω
καταγραφής
των
δυνατοτήτων
δημιουργίας μιας γκάμας αειφόρων προϊόντων
με εμφάνιση και λειτουργίες φιλικές προς τον
πελάτη, τίθεται η βάση για πειστικά
επιχειρήματα κατά την πώληση και παροχή
συμβουλών προς τους πελάτες.

Στόχος του προγράμματος
Υπάρχει έτοιμη μια δεξαμενή on line
πληροφόρησης σε περιβαλλοντικά θέματα που
άπτονται του εμπορίου (http://elearning.zbb.de).
Τα περιεχόμενα θα υποστούν παραπέρα
επεξεργασία.
Οι συμμετέχοντες εταίροι θα προσαρμόσουν και
μεταφέρουν τα περιεχόμενα στα συστήματα
επαγγελματικής
τους
κατάρτισης
και
επιμόρφωσης για το λιανικό εμπόριο. Έτσι.
συγχρόνως, θα δημιουργηθούν ευέλικτες
ενότητες eLearning, που θα πραγματεύονται το
θέμα των αειφόρων πρακτικών στο εμπόριο
στην Ευρώπη.

Ομάδες- στόχοι
Η προσφορά του εκπαιδευτικού υλικού
eLearning απευθύνεται σε καταρτιζόμενους και

διευθυντές

επιχειρήσεων

Την
επιστημονική
παρακολούθηση
και
αξιολόγηση του προγράμματος έχει αναλάβει το
Ινστιτούτο για την Αγορά-το Περιβάλλον- την
Κοινωνία του Πανεπιστημίου Leibniz στο
Ανόβερο.

Κύρια θεματικά αντικείμενα
Τα περιεχόμενα των εκπαιδευτικών ενοτήτων
θα αναπτυχθούν ειδικά για συγκεκριμένους
κλάδους και περιλαμβάνουν επιχειρήματα για
πωλήσεις και εξειδίκευση σε εμπορεύματα.






Τρόφιμα και είδη καθαρισμού
 Αυγά και πουλερικά
 Κρέας και αλλαντικά
 Φρούτα και λαχανικά
 Καθαριστικά και απορρυπαντικά
Εμπόριο υλικών κατασκευής επισκευής

Επενδύσεις πατωμάτων
 Χρώματα, λάκες βερνίκια
 Υλικά κήπου
 Ταπετσαρίες
Εμπόριο ειδών γραφείου
 Γραφική ύλη
 Η/Υ
 Χαρτιά
 Γραφομηχανές
 Fax

Περιέχονται επίσης βοηθήματα για τους
εκπαιδευόμενους, όπως αναλυτικό γλωσσάρι
περιβαλλοντικών όρων.
Οι ενότητες eLearning για επιχειρηματίες και
διευθυντές πραγματεύονται θέματα κλαδικού
ενδιαφέροντος
 Αειφόρος διαχείριση επιχείρησης
 Πρόληψη τυχόν παραβλέψεων μέσω
της Οικολογικής Λίστας Ελεγχου
 Ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και
μέτρα που συμβάλλουν στην
οικολογική διαχείριση μέσω
παραδειγμάτων καλών πρακτικών
επιχειρήσεων.
 Ανάλυση δυνατοτήτων και οικολογικές
γνώσεις
 Ανάπτυξη ενός οικολογικού
management

Χρονική διάρκεια
Το πρόγραμμα ‘’Κατάρτιση για την αειφορία και
το περιβάλλον στο λιανικό εμπόριο’’ θα
ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2009.

Χρηματοδότηση
Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εταίροι
Zentralstelle für Berufsbildung
im Einzelhandel e.V. (zbb)
Mehringdamm 48
10961 Berlin
Deutschland
Τηλ: 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)
Τηλ: +49 (0) 511 911 15 0
Mail: schoenheit@imug.de
Web: www.imug.de
Deutschland
Personeels- en managementopleidingen
voor KMO’s vzw PMO vzw
Τηλ: + 32 (0) 2 238 06 51
Mail: bart.persoons@unizo.be
Web: www.unizo.be
Belgien
Nationaal Verbond der Voedingsdetaillisten
VZW
Τηλ: +32 (0)2 238 06 22
Mail: luc.ardies@unizo.be
Web: www.unizo.be
Belgien

S. C. TuvKarpat
SLR2, Octavian Goga Blvd.
Τηλ: +40 21 319 01 70
Mail: constantin.udrea@tuvkarpat.ro
Web: www.tuvkarpat.ro
Rumänien
VSTE Ceske Budejovice
Τηλ: +420 387 842 12 7
Mail: mulacova@vstecb.cz
Web: www.vstecb.cz
Republik Tschechien
Noorderpoortcollege
Τηλ: +31 50 365 65 32
Mail: m.kloppenburg@noorderpoort.nl
Web: www.noorderpoort.nl
Niederlande

Υπεύθυνος εταίρος για την Ελλάδα και
σημείο επαφής
IDEC A.Ε.
Τηλ: 210 428 62 27
Mail: lila@idec.gr
Web: www.idec.gr
Ελλάδα

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν εργαλείο αποτελεί
αποκλειστική ευθύνη του εκδότη του. Η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχει.

Αειφόρες πρακτικές
στο εμπόριο

(Education for
Sustainability and
Environment for retail)

