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Manapság minden cég számára elengedhetetlen, 
hogy összes munkatársa tisztában legyen a fenn-
tarthatóság és a környezetvédelmi szempontok 
fontosságával. Az is lényeges, hogy úgy tekintse-
nek rá, mint egy kitöltendő feladatlapra. A fenn-
tarthatósággal kapcsolatos tennivalók nem re-
kedhetnek meg csupán vezetői szinten – az egész 
vállalkozásnak el kell köteleznie magát, és hasz-
nálnia is kell a lehetőségeket.

Annak érdekében, hogy megfeleljen ezeknek 
a kihívásoknak, a Sappi Europe az ökohatékony-
ság megoldást választotta, és az egész vállalat na-
pi szinten alkalmazza ezt az integrált üzletviteli 
és környezeti megközelítést. A munkamódszer 
az emberek, a földgolyó és a prosperitás iránti 
elkötelezettségre épül, miközben megőrzi a ha-
tékonyságot és minimalizálja a környezetre gya-
korolt hatását, figyelembe véve az érintettek 
érdekeit szerte a világon.

Az ökohatékonyság a Sappi fenntarthatósági 
iránymutatása, amely megfogalmazza a szemé-
lyek és a vállalatok feladatait. A Sappi erősen hisz 
abban, hogy minden ökohatékony cselekedet 
a méretétől függetlenül egyformán értékes. Le-
gyen szó a villany lekapcsolásáról, a kerékpárral 
munkába járásról vagy a papírgyártó gép alkat-
részeinek kicseréléséről, minden változás jóté-
kony hatással lehet a környezetre.

Az ökohatékonyság egyformán vonatkozik 
minden személyre és vállalatra, aki kapcsolat-

ban áll a Sappival. Ide tartoznak a vásárlók, a 
gyár látogatói és a beszállítók is.

A Sappi egy sor praktikus eszközt fejlesztett ki 
mind belső, mind külső használatra. Ezeket úgy 
tervezték meg, hogy segítse a vállalatokat abban, 
hogy az ügyfelekkel való kapcsolattartás során 
következetesen világos, hasznos és helytálló üze-
neteket küldhessenek.

Az eszköz-portfólió velejét egy sor tájékoztató 
nyomtatvány képezi: a Sappi’s Chain of Custody, 
Certification Management Systems, Mills and 
Sustainability. Ezek a dokumentumok, amelyek 
február elejétől letölthetők a Sappi öcoeffective-
ness weboldaláról, részletes ismertetést adnak 
a vállalat fenntarthatósággal kapcsolatos tevé-
kenységéről.

Annak érdekében, hogy az ökohatékonyság 
ne csupán egy vállalatvezetési elmélet, hanem 
valódi munkamódszer legyen, a Sappi működő 
példákat mutat be a rendszeresen alkalmazott 
ökohatékonysági intézkedésekről. A Sappi hisz 
abban, hogy ezek a történetek másokat is ins-
pirálni fognak, és megmutatják, hogy minden 
ökohatékony tevékenység egyformán számít, 
akár kicsi, akár nagy!
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Sappi & Eco-Effectiveness – a kicsi is számít...

Yes, I care.


