Enemmän tapoja
vaikuttaa
Vähennä pientilauksia ja osta
vihreällä omallatunnolla.

Yhden toimittajan ratkaisu
Kaikki, mitä yrityksesi tarvitsee - samasta paikasta

Luotettu neuvonantajasi
Henkilökohtaista asiantuntija-apua

Miksi?
Tiedämme, että kestävä kehitys on keskeinen tekijä yrityksesi
strategiassa. Joskus kuitenkin voi olla vaikeaa selvittää, miten
pitkälle yrityksesi on kestävässä kehityksessä edennyt.

Mitä?
Easy on the Planet -ohjelmamme kumppanit auttavat
sinua vähentämään yrityksesi ympäristövaikutusta.
Kun vähennät pientilauksia, valitset ympäristöystävällisiä
tuotteita ja teet muutoksia neljännesvuosittain saatavien
raporttien perusteella, voit vähentää turhia pakkauksia
ja kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä. Tämän lisäksi Staples
istuttaa puita puolestasi.

Miten?
Kattavien mittareidemme ja liiketoimintaosaamisemme avulla
voimme mitata yrityksesi edistymistä kestävän kehityksen
osalta. Ja tämähän on vasta alkua...
Avullamme voit ottaa käyttöön uusia voimavaroja, joiden
avulla yrityksesi voi toimia entistä ympäristöystävällisemmin.
Puhu asiasta yhteyshenkilöllemme tai käy osoitteessa
StaplesAdvantage.ﬁ.
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• Yrityksesi ympäristöystävällisyyden kehitystä on helppoa
seurata Staplesin neljännesvuosittain toimitettavilla
räätälöidyillä raporteilla. Tarjoamiamme tietoja hyödyntää
jo yli 9 000 yritystä, ja haluamme antaa samat työkalut
myös sinun yrityksesi käyttöön.
• Palkitsemme ympäristöystävällisten tuotteiden hankinnasta
sekä pienten ja kannattamattomien tilausten vähentämisestä
istuttamalla puita puolestasi.
• Muuttamalla hieman tilauskäytäntöjään yrityksesi voi toimia
entistä ympäristötietoisemmin. Valinnanvaraa riittää: Easy
on the Planet -valikoimassamme on yli 14 000 EasyTree
-merkinnällä varustettua tuotetta.
Monet asiakkaamme ovat jo lähteneet mukaamme
tekemään asioita ympäristöystävällisemmin –
lähde sinäkin.

“Staplesin Easy on the Planet -ohjelman ansiosta
olemme saaneet arvokasta tietoa, joka auttaa meitä
tekemään kestävämpiä valintoja.”
Johanna Jigmo-Linde
Gina Tricot’n yhteiskuntavastuupäällikkö

Yhteistyöorganisaatiomme
Plant-for-the-Planet

Teemme yhteistyötä voittoa tavoittelemattoman
Plant-for-the-Planet-organisaation kanssa
ja autamme sinua istuttamaan kestävän
kehityksen periaatteet osaksi liiketoimintaasi.
Järjestön toiminta perustuu YK:n
ympäristöohjelman Billion Tree
Campaign -hankkeeseen. Vuodesta
2008 lähtien järjestö on
• Istuttanut yli 14 miljardia
puuta ympäri maailman
• Järjestänyt 970 kurssia 55 maassa
• Kouluttanut 55 000 lasta
ilmasto-oikeuden lähettiläiksi.
Lue lisää hankkeista ja omista
mahdollisuuksistasi auttaa osoitteesta
www.plantfortheplanet.org
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Lisätietoa ohjelmasta vieraile StaplesAdvantage.ﬁ/ymparisto

Konkreettiset
muutoksemme
Vuonna 2016 autoit meitä tekemään suuria muutoksia.
Easy on the Planet -ohjelmaamme otti osaa yhteensä
6 030 asiakastamme, jotka omalta osaltaan auttoivat
meitä istuttamaan 150 000 puuta ympäri maailman.
Asiakkaidemme ansiosta pieniä ja kannattamattomia
tilauksia vähennettiin EU-alueella 4,05 %. Tämän lisäksi
ympäristöystävällisten tuotteiden hankinnat kasvoivat
2,9 %. Kahdeksan Euroopassa järjestetyn
Plant-for-the-Planet -kurssin aikana yli 400 lasta
sai tietoa ilmastonmuutoksesta ja istutti yli 300 puuta.

Tulevat suunnitelmamme
Vuonna 2017 voimme tehdä vieläkin enemmän. Sinä voit
auttaa meitä. Eurooppalaisia tavoitteitamme
ovat tänä vuonna muun muassa:
• 300 000 puun istuttaminen
• Pientilausten vähentäminen 5 prosentilla
• Ympäristöystävällisten tuotteidemme myynnin
kasvattaminen 5 prosentilla
• Ohjelman laajentaminen kahdelle uudelle markkinaalueelle: Suomeen ja Puolaan.

3 keinoa hiilijalanjäljen
pienentämiseen

1. Vähennä pientilaustesi
määrää

2. Valitse useammin Easy
on the Planet -tuotteita

3. Hanki mikä tahansa
EasyTree-merkitty tuote

Helpoin askel kohti ympäristöystävällisempää
toimintaa on vähentää pienien ja
kannattamattomien tilausten määrää.
Näin voit vähentää turhia pakkauksia ja
kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä sekä
samalla pienentää yrityksesi hallinnollisia
kustannuksia.

Ympäristöystävälliset tuotteemme
on merkitty selkeästi, jotta voit tehdä
vihreämpiä hankintapäätöksiä helpommin.

Staples on merkinnyt valikoimansa
ympäristöystävälliset tuotteet EasyTreemerkillä. Näin sinä voit tehdä vihreitä
valintoja nopeammin ja helpommin.

Käytämme vuonna 2016 tekemiesi pientilausten*
lukumäärää vertailupohjana, kun seuraamme
yrityksesi ekologisuuden kehitystä. Kun
pientilaustesi määrä vähenee, istutamme puita
puolestasi.

Käytämme yrityksesi vuoden 2016
tilaushistoriaa vertailupohjana, kun seuraamme
vuonna 2017 tilaamiesi ympäristöystävällisten
tuotteiden määrää ja yrityksesi ekologisuuden
kehitystä. Kun valitset enemmän
ympäristöystävällisiä tuotteita, istutamme
puita puolestasi.

Aina kun ostat EasyTree-merkittyjä
ympäristöystävällisiä tuotteita, istutamme puita
puolestasi. Miten? Osa tuotoista lahjoitetaan
suoraan Plant-for-the-Planet-ohjelmaan, joka
pyrkii torjumaan ilmastonmuutosta istuttamalla
puita ympäri maailmaa.

*(Mikä tahansa tilaus, jonka arvo on alle 50 €)
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Voit osallistua Staplesin Easy on the
Planet -ohjelmaan ja tulla palkituksi
pientilausten vähentämisestä ja
ympäristöystävällisten tuotteiden
valitsemisesta. Ota yhteyttä
yhteyshenkilöösi jo tänään. Yhdessä
voimme saada aikaan muutoksen.
Eikö Staples Advantage ole vielä sinulle tuttu?
Staplesin yhden toimittajan ratkaisu takaa
alhaisimmat kokonaiskustannukset.
Lue lisää osoitteesta
www.StaplesAdvantage.ﬁ,
tai soita numeroomme 010 681 681
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