ZERObutik

Profilér din butik
– med en aktiv indsats for klimaet

Profilér din butik over for
kunderne og gør en aktiv indsats
for klimaet – og bliv samtidig en
del af Sønderborgs ProjectZero
– visionen om et CO2-neutralt
Sønderborg-område i 2029.
Allerede nu møder kunder, turister og besøgende i Nordborg,
Gråsten, Guderup, Sønderborg
og resten af kommunen Sønderborg-områdets eget ZERObutikmærke i butiksruderne, og interessen for at gøre grønne indkøb er
kun stigende.

”Omtanke og
udskiftninger har
sparet over 30%”

ZERObutik er fremtidens og
nutidens klimamærke. Målet
er at få så mange butikker som
muligt med som ZERObutikker.
Butikkerne skal være udstillingsvindue for områdets indsats på
klimaområdet, og med butikkernes klimaindsats vil kunder og
besøgende blive mindet om, at
her i området gør vi en forskel.

Som ZERObutik indgår man i et
stærkt og højt profileret netværk,
der også inkluderer toneangivende virksomheder i ZEROcompany programmet.
Denne folder fortæller, hvordan
din butik bliver en del af ZERObutik.

De 6 indsatsområder
– gør din butik til ZERObutik

Belysning
10 point

Affald
10 point

Varmekilde
(20 point)

Bygning
(15 point)

Energistyring
(15 point)

Vedvarende Energi (VE)
(25 point)

Alle butikker har tændt for lyset
og tændt for lyset længe. 50% af
elforbruget i detailbranchen kommer fra belysning*.

Affaldssortering er godt for
miljøet. Når du sorterer 10 kg
“tørt” affald fra husholdningen
- plast, glas, pap, papir og metal
- så er det muligt at genanvende
næsten 9 kg til fremstilling af nye
produkter. *

Står varmekilden over for en
udskiftning, vil der kunne spares
rigtigt mange penge, hvis der
skiftes til en løsning med eksempelvis fjernvarme eller en varmepumpe.

Hvis butikken står over for en
ombygning eller renovering – så
tag fat i en af vores ZERObutikpartnere.

Der kan spares mange penge, ved
at investere i energistyring.
Energistyring dækker over lysstyring, varmestyring, ventilationsstyring mm.

Vedvarende energi er måden at
opnå CO2-neutralitet på.

LED giver dig mulighed for at
bevare lyset, men spare på elregningen. Faktisk kan udskiftning
af lyskilder til LED reducere op til
80% af udgiften til belysning,
uden at du behøver at gøre andet.
I tillæg skal LED-pærer ikke
skiftes så ofte, da levetiden er op
til 7 gange længere end tilsvarende halogenpærer*.

(kilde: https://mst.dk/affald-jord/
affald/saerligt-for-borgere-omaffald/sortering-af-affald/)

Er du i tvivl – så kontakt en ZERObutik-partner og bliv guidet til den
rigtige løsning. Ejer du ikke selv
bygningen, skal du tage udlejeren
med på råd.

De er eksperter, og rådgivningen
er gratis – og der kan være meget
at spare ved at tænke det smart.

At indføre styring på visse elementer giver mulighed for at
justere og optimere forbruget alt
imens, der er penge at spare.

Man kan nå et stort stykke af
vejen ved at foretage besparende
investeringer.
Ved at investere i vedvarende
energi kan man få en del af sine
udgifter dækket CO2-neutralt.

Sådan kommer du i
gang som ZERObutik
– med en aktiv indsats for klimaet

”Det gik så nemt
og vi får dejlig
tilbagemeldinger
fra kunderne”

Gennemfør investeringer, hvorved butikken opnår mindst 10
point i én af 6 indsatsområder.
Derved er butikken kvalificeret
til at blive en del af ZERObutiknetværket.
I skal blot kontakte den ZERObutik-ansvarlige hos ProjectZero
på telefon 3168 3090 hvorefter
butikken vil blive præmieret med
et diplom.

Diplomet
Diplomet vil være et bevis på, at
der i butikken er foretaget investeringer og truffet energirigtige
valg.
På diplomet vil butikkens navn
fremgå samt at butikken er en del
af Sønderborg-områdets ZERObutik.
Nederst vil det samlede antal
point, som butikken har opnået
stå.

Har I brug for hjælp til at foretage
investeringerne er der mulighed
for at tage fat i vores ZERObutikpartnere, som kan give hjælp og
rådgivning.
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PROJECTZERO ER ET UNIKT SAMARBEJDE MELLEM BORGERNE, ERHVERVSLIVET OG
KOMMUNEN DER ALLE GØR EN INDSATS I DAG FOR AT SKABE ET BEDRE I MORGEN.

Hvid 10 point

ZERObutik

Butiks navn

Point

Bronze 20-29

Point

Diplomkategorier
Alle ZERObutikker har mindst
opnået 10 point i én af de 6 indsatsområder. For at fremhæve de
butikker, der har fortsat indsatserne, er diplomerne opdelt i
kategorier efter det samlede antal
point.
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PROJECTZERO ER ET UNIKT SAMARBEJDE MELLEM BORGERNE, ERHVERVSLIVET OG
KOMMUNEN DER ALLE GØR EN INDSATS I DAG FOR AT SKABE ET BEDRE I MORGEN.

Sølv 30-49 Point

Point
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PROJECTZERO ER ET UNIKT SAMARBEJDE MELLEM BORGERNE, ERHVERVSLIVET OG
KOMMUNEN DER ALLE GØR EN INDSATS I DAG FOR AT SKABE ET BEDRE I MORGEN.

Guld 50-70 point

Point

70

PROJECTZERO ER ET UNIKT SAMARBEJDE MELLEM BORGERNE, ERHVERVSLIVET OG
KOMMUNEN DER ALLE GØR EN INDSATS I DAG FOR AT SKABE ET BEDRE I MORGEN.

Grøn < 70% reduktion

Butiks navn
Vi er en del af Sø

nderborg-område

Læs mere på zerobutik.dk

ZERObutik

ts

Første kontakt til din
ZERObutik partner
– vi er klar til at hjælpe dig på vej

Tlf.: 7442 4330

Tlf.: 74 42 17 50

Tlf.: 7442 9800
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