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ΕΚΕ επί χάρτου
Το ζήτημα της παράνομης υλοτομίας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα απέναντι στο οποίο χρειάζεται να τοποθετηθούμε άμεσα και υπεύθυνα!
Λύση όμως στο πρόβλημα αυτό δεν αποτελεί η κατάργηση της έντυπης επικοινωνίας και η αντικατάστασή της από τα ψηφιακά μέσα, τα οποία είναι επίσης επικίνδυνα, καθώς ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για το πρόβλημα της
δημιουργίας των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Λύση στο πρόβλημα αποτελεί
η αξιοποίηση υλικών που προέρχονται από ορθολογικά διαχειριζόμενες
πηγές, δηλαδή στην περίπτωση της έντυπης επικοινωνίας από ορθολογικά
διαχειριζόμενα δάση. Και η λύση που σας προτείνει η PressiousArvanitidis
είναι τα «Πιστοποιημένα κατά FSC® έντυπα και συσκευασίες».
Τα πιστοποιημένα κατά FSC® έντυπα έχουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά με
τα γνώριμα σε όλους έντυπα. Αυτό όμως που τα διαφοροποιεί ουσιαστικά
είναι η σήμανση της πιστοποίησης κατά FSC®, η οποία αποδεικνύει ότι
η Α’ ύλη χαρτιού που έχει χρησιμοποιηθεί προέρχεται από δάση ορθής
διαχείρισης. Δάση τα οποία ελέγχονται ως προς την εκμετάλλευση και τη
διαχείρισή τους, προκειμένου να προστατεύονται οι φυσικοί βιότοποι και να
προασπίζονται τα δικαιώματα των πληθυσμών που κατοικούν και ζουν από
αυτά.
Τις αρχές και τα κριτήρια διαχείρισης των ορθολογικά διαχειριζόμενων
αυτών δασών έχει θεσπίσει το Forest Stewardship Council, δηλαδή το
Συμβούλιο Διαχείρισης των Δασών. Πρόκειται για ένα διεθνή μη κυβερνητικό οργανισμό, ο οποίος διαχειρίζεται δεκάδες δισεκατομμύρια στρέμματα
δάσους παγκοσμίως, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την
παραγωγή ωφελειών για την κοινωνία και την οικονομία.
Πιστοποιώντας κατά FSC® το έντυπο υλικό σας έχετε την ευκαιρία να γίνετε
ένας υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, ο οποίος υλοποιεί μια πρωτοποριακή δράση ΕΚΕ. Επίσης, έχετε την ευκαιρία να αναβαθμίσετε την εικόνα και
τη φήμη της εταιρείας σας, αποδεικνύοντας έμπρακτα τον προσανατολισμό
σας στην αειφορία και εκπαιδεύοντας ταυτόχρονα την αγορά στην οποία
απευθύνεστε στην υλοποίηση υπεύθυνων πρακτικών.
Η PressiousArvanitidis αποτελεί τη μοναδική έως σήμερα εταιρεία στον
τομέα των επίπεδων εκτυπώσεων που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά και από το 2010 και έχοντας πιστοποιηθεί η ίδια κατά FSC® μπορεί μόνο
εκείνη να κάνει χρήση της FSC® σήμανσης. Χάρη στην πιστοποίηση κατά
FSC® που διαθέτουμε, μπορείτε και εσείς, οι ευαισθητοποιημένες εταιρείες
σε θέματα περιβάλλοντος και ηθικής επιχειρηματικότητας, να προμηθευτείτε προϊόντα εκτύπωσης που επιβεβαιώνουν την υπεύθυνη περιβαλλοντική
σας στρατηγική και έτσι να κάνετε τη δική σας ενέργεια «ΕΚΕ επί χάρτου».
Και να είστε σίγουροι ότι το περιβάλλον και οι επόμενες γενιές θα σας
ευγνωμονούν για την επιλογή σας.
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