
Ilgtspējas ceļvedis
Būt Zaļiem – ilgtermiņa ieguvums! 
Noskaidro, kādas ir Jūsu uzņēmuma iespējas!

enefit.lv

http://www.enefit.lv


Jau šodien Zaļā enerģija sniedz ieguvumu  
biznesam. Rīt tā būs neizbēgams pamats  
uzņēmuma attīstībai un ilgtspējai.

Kāpēc?



Globālās sasilšanas apturēšana
Vairāk nekā pusi no visas enerģijas patērē tirdzniecības un rūpniecības industrijas.  
Tas nozīmē, ka šīs nozares rada ievērojamu CO2 emisiju daudzumu un ka jebkura  
nozares uzņēmuma pāreja uz atjaunīgo energoresursu ražotu enerģiju, neatkarīgi  
no tā patēriņa, ir ļoti būtiska. 

mljrd. t34
CO2 emisiju daudzums, 

ko pasaule radīja 
2020. gadā.

1 mlj. t
CO2 emisiju daudzums, kuru 
Enefit biznesa klienti Baltijā 
2015.-2020. gadā ietaupīja, 
izmantojot Zaļo enerģiju. 



Uzņēmuma tēla nākotne
Nepieņemot ilgtspējīgus lēmumus, bizness riskē zaudēt klientu, sadarbības  
partneru un arī darbinieku uzticību. Mūsdienās arvien lielāku prioritāti klienti  
piešķir to zīmolu produktiem, kuri pievērš uzmanību apkārtējai videi un kuru  
darbība ir balstīta ilgtspējā. 

7 no 10 
patērētājiem vēlas  
iegādāties ilgtspējīgi  
domājoša uzņēmuma  
produktus.
Pēc Hārvardas biznesa pārskata aptaujas.



Finansējuma piesaiste
Uzņēmuma kredītreitings tiks izskatīts, ņemot vērā uzņēmuma ilgtspējas faktoru,  
tai skaitā emitēto CO2 emisiju apjomu.

9 no 10 
investoriem apgalvo, ka viņus 
interesē ilgtspējīgas investīcijas.
Pēc Morgan Stanley aptaujas.



Ietaupījums
Pēdējos gados elektroenerģijas cena ir ievērojami kāpusi un šāda pat tendence ir prognozēta 
arī turpmākajos gados. Saules elektrostacijas uzstādīšana samazina elektroenerģijas izmaksas 
līdz pat 70%. Vidējais sistēmas atmaksāšanās laiks ir 8-10 gadi.

Saules elektrostacija savas 
darbības laikā saražo 

10 reizes vairāk enerģijas, nekā 
tika patērēts tās ražošanas 
procesā.



Uzņēmuma stratēģisks lēmums
Daudziem lieliem starptautiskiem uzņēmumiem ir izstrādāti CO2 samazināšanas plāni. 
Viens no to galvenajiem mērķiem ir aizstāt enerģiju, kas iegūta no fosilā kurināmā,  
ar enerģiju, kas ražota no atjaunīgiem energoresursiem. 

Piemēram, tehnoloģiju 
gigants “Google” pirms dažiem 
gadiem paziņoja, ka iegādāsies 

tik daudz vēja un saules 
enerģijas, cik patērē tā 

uzņēmums. 

“Ikea”  šobrīd ir gandrīz 
tikpat daudz vēja parku, 

cik veikalu.



Apstiprinājums ar sertifikātu
Lai iegūtu LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), 
Swan (Nordic Ecolabel) vai citus ilgtspējības sertifikātus, ir svarīgi 
izmantot zaļo enerģiju.

LEED sertifikācija 
jau ir kļuvusi par normu Skandināvijā.



Zaļās enerģijas preču zīme ir vēl 
neredzēta iespēja jūsu biznesam!
Katrs uzņēmums, kas izmanto Zaļo enerģiju, saņem iegādātās  
elektroenerģijas izcelsmes sertifikātu un tiesības izmantot Zaļās  
enerģijas marķējumu. Tos pareizi izmantojot uzņēmuma komunikācijā, 
ir iespējams veidot zaļāku uzņēmuma tēlu, nostiprināt pozīcijas tirgū, 
kā arī piesaistīt jaunus, zaļi domājošus partnerus un klientus. 



Piemēri



Esiet skaļi un atklāti  
par uzņēmuma zaļo 
domāšanu



Palīdziet  
klientiem  
izprast!
Dalieties ar statistiku par to, 
cik daudz Zaļā enerģija ir 
palīdzējusi Jūsu biznesam 
samazināt ietekmi uz vidi.



Palīdziet mūs ievērot!
Izmantojiet Zaļās enerģijas marķējumu publiski.



Palīdziet saskatīt!
Runājiet par savām vērtībām ar apmeklētājiem vai garāmgājējiem.



Komunicējiet, izmantojot produktus!
Palieliniet zaļi domājošo un lojālo klientu skaitu.



Rotājiet uzņēmuma atribūtus!
Sniedziet kā dāvanu, suvenīru vai arī izmantojiet paši savām vajadzībām.



Esiet redzami 
arī sociālajos 
medijos!
Pozicionējiet sevi kā  
ilgtspējīgu uzņēmumu.



Komunicējiet iekšēji!
Stipriniet zaļās vērtības savu darbinieku acīs.



Zaļāka rītdiena  
ir Jūsu rokās!

ENEFIT SIA
Tālr.nr.: +371 6000 0056
E-pasts: info@enefit.lv
Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013

Mēs apsolām, ka,
kļūstot par mūsu klientu, Jūs saņemsiet gatavu instrumentu  
komplektu Zaļās enerģijas preču zīmes izmantošanai un, ja  
nepieciešams, arī konsultāciju tās izmantošanai.

Pieslēgt zaļo elektrību

https://www.enefit.lv/biznesam/elektriba

