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A CÉGRŐL RÖVIDEN:

„Láthatóság, hitelesség, növekvő piaci 
érték. Profi megoldások, hatékony üzleti 
kommunikáció”
A FERLING Kft. 30 éves tapasztalattal 
rendelkező professzionális pr ügynökség,  
a kelet-közép-európai térség jelentős, 
stratégiai tanácsadást és teljes körű public 
relations szolgáltatást nyújtó vállalkozása.
Napjainkra három üzletágán keresztül 
szolgálja ki partnereit: PR, Digital, 
Produkció.

ALAPÍTÁS ÉVE: 1991

ALKALMAZOTTAK SZÁMA: 25 fő

 ÉVES FORGALOM: a 2019-es év 
nettó árbevétele: 552.539.000 Ft

 FŐ TEVÉKENYSÉG:  
kommunikációs tanácsadás

ZÖLD IRODA CÉLOK 

A nyersanyagok és erőforrások jelentős részét az 
irodák használják fel világszerte. 
Ezért célul tűztük ki a FERLING-nél, hogy e hatás 
csökkentéséhez zöldítjük ügynökségi környeze-
tünket, környezet- és emberbarát munkatereket ala-
kítottunk ki.

Mindez összecseng a FERLING Kft. alapelveivel; oda-
figyelünk a környezetünkre és megteszünk minden 
tőlünk telhető észszerű lépést annak megóvására, 
nyitottak vagyunk, hisszük, hogy mindig tanulhatunk 
új dolgokat, megbecsüljük és támogatjuk egymást.

Három konkrét célt definiáltunk:

1. Egészséges irodai munkakörnyezet megteremtése;
2. Az iroda környezeti hatásának csökkentése;
3. Kollégák gondolkodásmódjának formálása.

A program felépítését az Európai Zöld Iroda kézi-
könyv alapján alakítottuk ki, az egyes területeken 

belüli aktivitásokba a kollégákat is bevontuk. Ők (is) 
javasoltak fejlesztési, „zöldítési” irányokat. Azono-
sítottuk és dokumentáltuk az iroda környezetre és 
ránk gyakorolt hatásait, fejlesztendő területeket.
 

EREDMÉNYEK

Zöld Iroda Díjat alapítottunk: a zöld életmódban 
legaktívabb kollégákat Zöld Iroda Díjjal jutalmazzuk 
minden hónapban.

2019-ben, a kollégák körében végzett kutatás során, 
egy 1-től 6-ig terjedő skálán a kitöltők több mint 
80%-a 5-ös, ill. 6-os értéket adott arra a kérdésre, 
hogy mennyire fontos számára a zöld gondolkodás 
(6 = nagyon fontos).

Ügyfeleink felé is képviseljük meggyőződé-
sünket. Létrehoztunk egy ellenőrző listát és egy 
adatbázist olyan szolgáltatókkal, akik zöld rendezvé-
nyek szervezésében nyújthatnak segítséget.

Ösztönözzük a környezetbarát közlekedési esz-
közök használatát. Legalább 3 fő mindig kerék-
párral jár dolgozni, de van, hogy még ennél is többen. 

Közös ötletek. Közös siker. 
Zöld munkakörnyezet.
Egy, a kollégák aktív bevonására támaszkodó programot 
valósítottunk meg, amely során a szemléletformálás 
mellett munkahelyünk környezetbaráttá tétele volt a cél.

A zöld életmódban legaktívabb kollégákat Zöld Iroda 
Díjjal jutalmazzuk  Többen rendszeresen kerékpárral érkeznek az irodába
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IRODA ALAPTERÜLET: 250m2

MUNKATÁRSAK SZÁMA: 25 fő

 MEGVALÓSÍTÁS HELYE:  
7621 Pécs, Mária utca 8.  
FERLING Kft. irodája

 MEGVALÓSÍTÁS ÉVE: 2018-2019  
(Az aktivitások egy része jelenleg, 
2020-ban is fut.)

 VONATKOZÓ HONLAPOK:  
www.ferling.hu

MEGOLDÁS MEGVALÓSÍTÓJA:

Sélley Emese
ügyféligazgató

 info@ferling.hu

 +36 72 512 370

 PÁLYÁZAT BENYÚJTÓJA,  
KAPCSOLATTARTÓ:

Sélley Emese
ügyféligazgató

 info@ferling.hu

 +36 72 512 370

Szelektíven gyűjtjük a hulladékot. A papír, 
mű anyag és kommunális kategóriák mellett már a 
fém hulladékot és az elektronikai hulladékot is elkü-
lö nítetten gyűjtjük.  

Környezetbarát tisztítószerekre és higiéniai 
eszközökre váltottunk. Nagy kiszerelésben vásá-
roljuk őket (minimum 6 hónap).

Célunk, hogy egészséges munkakörnyezetet teremt-
sünk a kollégáknak azáltal is, hogy tiszta levegőt 
és megfelelő hőmérsékletet, páratartalmat 
tartunk a helyiségekben. A hőmérsékletszabályo-
zást optimalizáljuk, nem pazaroljuk feleslegesen az 
energiát. (Pl. klímahasználat során, nyáron 7 ○C-ban 
határoztuk meg az ideális hőmérsékletkülönbséget a 
benti és a kinti hőmérséklet között, télen ~ 22 ○C-on 
tartjuk a hőmérsékletet.)

A korábbi, munkaállomásoknál elhelyezett hulladék-
gyűjtőknél bevezettük a „csak papír” elvét, ezzel is 
ösztönözve a papír újrahasznosítását. A nyom-
tató mellett külön tárolót hoztunk létre a nyomta-
tásra újrafelhasználható papíroknak.

Energiatakarékos izzókat használunk és ahol elér-
hető, az elektronikai eszközökön beállítottuk az ener-
giatakarékos funkciót, ez ~20 munkaállomást jelent.

Vízfogyasztásunk csökkentése céljából víztaka-
rékos perlátort szereltünk fel az irodában található 
összes csapra (6 db, 3l/perces verzió, műszaki leírása 
szerint 75%-os vízmegtakarítás érhető el).

A MUNKATÁRSAK BEVONÁSA

A megvalósítás során aktívan támaszkodtunk  
a kollégák részvételére:

 �  Az egyes fázisok elején vártuk tőlük (is) az 
ötleteket;

 �  Volt olyan feladat, amit egyes kollégákra 
bíztunk, és nem a programfelelősre;

 �  Zöld Iroda Díjat alapítottunk, amelyet minden 
hónapban odaítélünk;

 �  Prezentációkkal tájékoztattuk a kollégákat a 
projekt állásáról;

 �  Kutatást végeztünk a program utolsó szaka-
szában, hogy megismerjük a kollégák vélemé-
nyét, az eredményeket beépítettük. 

BERUHÁZÁSOK

A program során prioritást élveztek a gyorsan, egy-
szerűen megvalósítható, mégis látványos eredményt 
hozó aktivitások, illetve a koncepciónk az volt, hogy 
a kifutó dolgokat környezetbarát megoldásokra 
cseréljük; tisztítószerek és higiéniai eszközök, iroda-
szerek stb.

KISEBB BERUHÁZÁSAINK: 

 � perlátorok; 
 �  tisztítószerek és higiéniai eszközök előre, nagy 

tételben történő beszerzése; 
 �  jelentős mennyiségű növényt telepítettünk az 

irodahelyiségekbe. 
Összesen ~ 370 000 Ft + Áfa

KIHÍVÁSOK

Az ügynökségi munka velejárói a rendszeres, szemé-
lyes ügyféltalálkozók, jellemzően más településen, 
ilyenkor autóval közlekedünk. A gépjárművel történő 
közlekedés környezetterhelő hatásainak kiváltása, 
de legalábbis kompenzálása során nehézségekbe 
(környezetterhelésünk mértékének kiszámítása, kvó-
tavásárlás) ütköztünk. 

KOMMUNIKÁCIÓ

BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ

 �  Heti megbeszélés: a kollégák minden héten 
versenybe szállnak a Zöld Díjért, az előző heti 
zöld aktivitásaikkal; 

 �  E-mail, intranet: rendszeres tájékoztatás, 
összefoglalók a projektről;

 �  Tréning: pl. a környezetkímélő PC- és nyom-
tatóhasználatról;

 �  Motiválás formái: Zöld Iroda Díj megalapítása.

KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ

 �  Honlapunkon és Facebook oldalunkon hírek 
közzététele;

 �  E-mail aláírásban figyelemfelhívó üzenet 
elhelyezése.

ZÖLD TIPP

A program sikerét nagyban köszönhetjük annak, hogy 
a kollégákat folyamatosan inspiráltuk, bevontuk az 
ötletelésbe és a megvalósításba. Javasoljuk a téma 
folyamatos napirenden tartását hasonló programok 
esetében.

Rengeteg növénnyel tesszük tisztábbá az irodai 
levegőt, javítjuk közérzetünket


