EMGreen

– razem w trosce o środowisko!
W Elamed Media Group jesteśmy przekonani o tym, że wartość firmy determinowana jest przez jej
wartość dla otoczenia – pracowników, klientów, kontrahentów, lokalnego społeczeństwa, a także
środowiska naturalnego. Dlatego też dbamy o zrównoważony rozwój we wszystkich obszarach
naszej działalności z uwzględnieniem potrzeb każdej z tych grup. Staramy się także minimalizować
nasz wpływ na środowisko naturalne, dzięki czemu powstał program EMGreen.

		Nasze główne cele środowiskowe:
 prowadzenie działalności z poszanowaniem środowiska naturalnego,
 
wdrażanie nowych technologii i rozwiązań umożliwiających ograniczenie zużycia surowców oraz
energii elektrycznej,
 edukowanie pracowników i kontrahentów w zakresie ekologii,
 promowanie praktyk i zachowań przyjaznych środowisku.
Aby to osiągnąć, podejmujemy konkretne działania w różnych dziedzinach:.

		Papier i jego oszczędność
Elamed Media Group jako m.in. wydawca czasopism i książek wykorzystuje znaczące ilości papieru do wytworzenia swoich produktów. Zależy nam na tym, aby były one jak najwyższej jakości dlatego też wybieramy papier od najlepszych dostawców, którzy ją gwarantują. Zdecydowaliśmy także o zmianie rodzaju papieru w wybranych czasopismach na
papier ekologiczny, który jest zgodny z certyfikatami FSC oraz PEFC promującymi zrównoważoną
i trwałą gospodarkę leśną poprzez system certyfikacji lasów i produktów z nich pochodzących.
W najbliższej przyszłości planujemy, aby wszystkie nasze czasopisma oraz książki drukowane były
na certyfikowanym papierze ekologicznym.
Aby ograniczyć ilość wykorzystywanego przez nas papieru wprowadziliśmy także wersje mobilne
niektórych tytułów, zachęcając tym samym czytelników do korzystania z treści w formie elektronicznej.
Wewnątrz firmy stosujemy zasadę ograniczonych wydruków – drukujemy tylko to, co niezbędne
(w skali szarości) korzystając z tonerów, które poddajemy regeneracji. Zachęcamy także pracowników do dwustronnego druku i wykorzystywania częściowo zadrukowanych kartek na notatki.

		Energia elektryczna
W trosce o ochronę środowiska zmierzamy do ograniczenia zużycia energii elektrycznej w naszych
biurach. Działania, które podejmujemy to m.in. efektywne zarządzanie energią z wykorzystaniem
listew pozwalających na jednoczesne wyłączanie wszystkich urządzeń (komputery, drukarki, kserokopiarki, lampy biurkowe, ładowarki) każdorazowo po zakończonej pracy.
Dzięki ustalonym godzinom pracy – 8-16 – przez większość czasu korzystamy ze światła dziennego,
także w porze jesienno-zimowej.

		Zmniejszenie emisji CO2 – flota samochodowa
Duża liczba podróży służbowych determinuje korzystanie przez nas z własnej floty samochodowej.
Na bieżąco dbamy o dobry stan techniczny pojazdów oraz o jakość floty – przy jej zmianie wybieramy te modele samochodów, które wytwarzają jak najmniejszą ilość dwutlenku węgla.
Staramy się także optymalizować plan wyjazdów, by nie podróżować w pojedynkę w to samo miejsce. Tam, gdzie to możliwe korzystamy z transportu publicznego.

		Mądre zakupy
W naszej codziennej działalności staramy się pamiętać o dokonywaniu racjonalnych zakupów – zarówno w zakresie surowców, jak i np. wyposażenia biurowego. Korzystamy z dużych opakowań,
dzięki czemu ograniczamy produkcję śmieci, dokonujemy zbiorczych zamówień, by ograniczyć
transport małych partii, a tym samym emisję spalin. Do produkcji naszych czasopism w głównej
mierze korzystamy z drukarni, które w procesie produkcyjnym kierują się zasadami ekologicznymi,
wykorzystując farby ekologiczne.
Na terenie biura woda dystrybuowana jest wyłącznie z dystrybutorów co zmniejsza produkcję
plastikowych butelek. Pracownicy w pomieszczeniu socjalnym korzystają z naczyń wielokrotnego
użytku.

		Komunikacja
Codziennie komunikujemy się z tysiącami osób – pracownikami, klientami, kontrahentami. Dzięki
wykorzystywaniu w naszej działalności narzędzi teleinformatycznych – m.in. dedykowanego systemu CRM oraz Systemu Informacji Wewnętrznej – ograniczyliśmy tradycyjną korespondencję papierową, co przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie zużycia papieru i tonerów.

