Sådan bliver I ZEROcompany
Har I allerede en målbar klimastrategi og kan dokumentere effektskabelsen?
Arbejder I aktivt med at reducere jeres carbon-footprint?

Så kan I med det samme blive ZEROcompany ved at kontakte ProjectZero-sekretariatet på post@projectzero.dk.
Har I alternativt ønsker om at komme i gang og har ambition og vilje til at gennemføre en ambitiøs klimaplan, så anbefaler vi:
• Kontakt os allerede nu - hør nærmere om programmet
• Kontakt en ekstern rådgiver og få overblik over udfordringer og muligheder i forhold til reduktion af jeres CO2udledning
• Læs på www.klimakompasset.dk, hvordan I kommer i gang med en klimastrategi

Fordele og forpligtelser
Ved at blive en aktiv partner i omstillingen
•
•
•
•
•

Reducerer virksomheden energiforbruget og sparer penge
Reducerer virksomheden sit carbon-footprint
Udvikler virksomheden en ny grøn ansvarlighedskultur internt og eksternt (CSR)
Bliver virksomheden en del af et stærkt netværk med andre virksomheder i området
Udvikler virksomheden en platform for nye grønne forretningskoncepter og løsninger - Bright Green Business

Virksomheden bliver partner ved at
•
•
•
•
•

Involvere ledelse og medarbejdere i klimakloge løsninger på arbejde og i hjemmet
Formulere en klimastrategi og udarbejde et klimaregnskab
Udvise evne og vilje til at reducere virksomhedens samlede CO2-udledning med mindst 10 % inden for et år
Deltage i netværksaktiviteter
Annoncere virksomhedens commitment til ProjectZero visionen på egen hjemmeside og i anden relevant
markedsføring

Flere af de nuværende ZEROcompanies har dokumenteret deres indsats via den førende internationale og uafhængige

database over virksomheders klimapåvirkning - Carbon Disclosure Project.
Se mere på: www.cdp.net
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ZEROcompanies går forrest

Som ZEROcompany kommer I et skridt foran de kommende lovkrav på klimaområdet. Der er samtidig en stigende
forventning hos kunder, medarbejdere, investorer og medier om, at man gør en aktiv klimaindsats. ProjectZero
påskønner alle indsatser ved at fremhæve virksomheder, der gør en særlig indsats, på hjemmesiden og i ProjectZeros
øvrige kommunikation.
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