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Implementovanie environmentálnych zásad nie je prioritou len v rámci našej skupiny, ale
aj v oblasti obstarávania prikladáme dôležitosť nielen konceptom sociálnej zodpovednosti,
vytvárania spoločenských hodnôt, celkových nákladov, ale aj environmentálnej
angažovanosti našich dodávateľov.
Osobitnú pozornosť venujeme zdrojom dodávok, recyklácií výrobkov po skončení ich životnosti,
spracúvaniu odpadov a uhlíkovej stopy, ako aj ekologickým výrobkom. Za týmto účelom sme
vyvinuli prevádzkové princípy, ktoré sú použiteľné pre našich dodávateľov aj pre nás samých.
Cieľom týchto zásad je zabezpečiť, aby sme my a naši dodávatelia konali zodpovedne.

Tu sú niektoré z opatrení, ktoré prijímame na
zníženie nášho vplyvu na podnikanie v oblasti
životného prostredia:

Ambíciou
Up Slovensko
je podnikať trvalo
udržateľným
spôsobom
s ohľadom na
životné prostredie.

• balené 1,5 l vody sme nahradili barelmi

Oddelenie nákupu spolupracuje s dodávateľmi na zabezpečení
najefektívnejšieho balenia výrobkov. Pri veľkých nákupoch
berieme do úvahy analýzu nákladov počas životného cyklu,
čo zahŕňa údržbu produktu, spotrebu energie a vody ako aj
nákladov na likvidáciu. Pri výbere sú uprednostňované výrobky,
ktoré sú opakovane použiteľné, alebo opakovane naplniteľné
a ktoré sa dajú na konci svojej životnosti recyklovať alebo
kompostovať.

• prioritne materiály tlačíme a kopírujeme
obojstranne

Pre našu spoločnosť uprednostňujeme budovy s ekologickými
certifikátmi a s ľahkou dostupnosťou verejnej dopravy.

• na tlač a kopírovanie nakupujeme ekologický
kancelársky papier, s označením Ecolabel, alebo EVP

Jednotlivé kusy kancelárskeho nábytku vyberáme tak, aby
nielen slúžili svojmu účelu a mali dlhú životnosť, ale po ich dobe
použiteľnosti boli ľahko recyklovateľné.

• meníme čistiace prostriedky za ekologické
• plastové poháre sme vymenili za sklo a porcelán

• klasické počítačové myšky na kábel a baterky,
postupne meníme za nabíjateľné
• pri výbere reklamných predmetov sa zameriavame
na výrobky vyrobené z ekologického materiálu
• pri nákupe kancelárskych potrieb uprednostňujeme
výrobky z recyklovaných materiálov, alebo
označené environmentálnou značkou
• palety vraciame späť dodávateľom na ich
opätovné použitie

Našou snahou je aj naďalej vyberať pre našu spoločnosť
dodávateľov tovaru a služieb, ktoré minimalizujú negatívne
a zvyšujú pozitívne vplyvy na životné prostredie a spoločnosť
a zároveň spĺňajú naše obchodné požiadavky.
Ak naša spoločnosť zistí, že správanie dodávateľa nie je
v súlade s politikou nákupu a zásadami fungovania spoločnosti
Up Slovensko, s.r.o., budeme sa snažiť nadviazať kontakt
s týmto dodávateľom a podporovať trvalé zlepšovanie jeho
environmentálneho, sociálneho a etického správania.

www.up-slovensko.sk, Tel.: +421 02 32 55 35 45, E-mail: info@up-slovensko.sk
Facebook Up Slovensko

LinkedIn Up Slovensko

Youtube Up Slovensko

Spríjemní
každý deň

