
Tvarumo gidas
Būti Žaliems – ilgalaikė nauda! 
Sužinok savo įmonės galimybes!
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http://www.enefit.lt


Šiandien Žalioji Energija yra reali apčiuopiama 
nauda verslui. Rytoj – neišvengiamas verslo 
vystymo ir kiekvieno mūsų tvarios gyvensenos 
pagrindas.

Kodėl?



Klimato atšilimo stabdymas!
Daugiau nei pusę viso energijos kiekio suvartoja komercija ir pramonė, todėl susidaro 
reikšmingi išmetamo CO2 kiekiai. Dėl šios priežasties perėjimas prie iš atsinaujinančių 
šaltinių gaminamos energijos yra itin prasmingas, kad ir koks būtų įmonės energijos 
suvartojimo kiekis. 

mlrd. t34
tiek CO2 pasaulis  

sugeneravo 2020 m.

1 mln. t
CO2 2015-2020 m. sutaupė 
„Enefit“ verslo klientai,  
vartodami Žaliąją Energiją.



Vartotojų širdys!
Verslas, nesiimdamas tvarių sprendimų, rizikuoja prarasti vis sąmoningėjančios  
visuomenės pasitikėjimą. Šiandien prioritetą vis dažniau skiria tiems prekių  
ženklams, kurie savo veiklą grindžia tvarumu ir dėmesiu aplinkai.

7 iš 10 
vartotojų nori pirkti iš  
tvaraus verslo.
Pagal „Harvard Business Review“ tyrimą.



Partnerystės ryšiai!
Žaliosios Energijos ženklas ypatingai reikšmingas siekiant partnerystės 
ryšių su užsienio įmonėmis, kurioms tvarumas ir įtaka aplinkai yra vienas 
kertinių verslo vystymo pamatų.

9 iš 10 
investuotojų tvirtina, kad juos 
domina tvarios investicijos.
Pagal „Morgan Stanley“ apklausą.



Sutaupymas!
Neinvestuojant. Lietuvos įmonės, vartojančios Žaliąją Energiją, atleidžiamos nuo akcizo mokesčio.

Investuojant. Saulės elektrinės įrengimas ženkliai sumažina įmonės kaštus. Galimybė pasinaudoti 
finansinių paramų įrankiais dar labiau pagreitina elektrinės atsipirkimą.

240 
tūkst. EUR
2020 m. sutaupė 546  
„Enefit“ verslo klientai.

10
tiek kartų daugiau energijos 
pagamina saulės elektrinė, 
nei buvo sunaudota jos  
gamybos procese.



Strateginis įmonės sprendimas!
Didelė dalis stambių tarptautinių kompanijų turi CO2 emisijos mažinimo planus,  
kuriuose vienas esminių siekių yra energijos, pagamintos iš iškastinio kuro,  
pakeitimas atsinaujinančių šaltinių energija.

Technologijų gigantė 
„Google“ dar prieš keletą 

metų paskelbė, kad nusipirks 
tiek vėjo ir saulės pagamintos 

energijos, kiek jos 
kompanija sunaudoja.

„Ikea“ šiuo metu turi 
beveik tiek pat vėjo jėgainių 

parkų, kiek ir įrengtų 
parduotuvių.



Reikšmingi sertifikatai!
Siekiant gauti LEED (Leadership in Energy and Environmental Design),  
Swan (Nordic Ecolabel) ar kitus tvarumo sertifikatus, Žaliosios Energijos  
vartojimas yra būtinas.

LEED sertifikatas
jau yra tapęs norma Skandinavijoje.



Įmonės įvaizdžio formavimas!
Komunikacija apie tvarią veiklą ir savo pavyzdžio demonstravimas padeda 
pamatus įmonės įvaizdžio formavimui bei įkvepia kitas.

28% 
tiek lietuvių svarbu tvarumas ir ekologija 
renkantis maisto ir kitas prekes, transportą, 
elektros tiekėją.
Pagal „Enefit“ Lietuvos Žaliąjį indeksą.



Žaliosios Energijos ženklas – 
naujos galimybės jūsų verslui!
Kiekviena įmonė, naudojanti Žaliąją Energiją, gauną sertifikatą 
bei specialų ženklą, kuriuos tinkamai naudojant, galima formuoti  
savo įmonės įvaizdį, sutvirtinti savo poziciją rinkoje, pritraukti 
naujų partnerių bei klientų.



Sertifikato 
pavyzdys



Garsiai kalbėkite 
apie savo Žalumą



Padėkite 
klientams  
išgirsti!
Papasakokite savo 
sėkmės istoriją.

Skaityti visą straipsnį

https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/enefit-tieks-elektra-naujajam-neveziui-664-1468146


Padėkite klientams suprasti!
Pasidalinkite statistika, kiek Žalioji Energija padėjo sutaupyti jūsų verslui.

CAVERION LIETUVA UAB

Pradėjusi vartoti Žaliąją Energiją 
įmonė per metus:

171 toną
sumažino CO2 taršos

239
Gyventojai vieneriems 
metams tapę vegetarais

171
Gyventojai atsisakę  
1 skrydžio per metus

4 753
Pasodintų medžių 
skaičius

Tai 
prilygsta



Padėkite sužinoti!
Naudokite viešai Žaliosios Energijos ženklinimą.



Padėkite pamatyti!
Kalbėkite apie savo vertybes lankytojams ar praeiviams.



Komunikuokite ant savo produktų!
Auginkite savo lojalių klientų bendruomenę.



Naudokite įmonės atributikoje!
Dovanokite suvenyrus ar naudokite patys.



Būkite 
matomi 
socialinėje 
erdvėje!
Pozicionuokite save tvariais 
bendruomenėje.



Komunikuokite įmonės viduje!
Stiprinkite žalumo vertybę savo darbuotojams.
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Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla patur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id 

est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 

in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 

non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

YOUR LOGO YOUR LOGO

John Doe
Sales Manager

YOUR LOGO

T:   +370 5261 1234
M: +370 5261 5678

E:   johndoe@yourbusiness.com
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We use green energy!

FIRMINIS 
BLANKAS

E-MAIL

VOKAS



Įkvepiantys pavyzdžiai –  
šalia mūsų!
Žaliosios Energijos teikiamą visokeriopą naudą jau patiria  
ir Lietuvos verslo lyderiai. Jie vis ryžtingiau diegia energiją  
taupančius sprendimus bei savo veiklai pasitelkia aplinkai 
draugišką elektrą.



Lietuvos verslo atsakas 
klimato pokyčiams

•  2 saulės elektrinės ant parduotuvių stogų.
•  Energetiškai efektyvios šildymo, vėdinimo ir vėsinimo 

sistemos.
•  LED apšvietimo įranga.

•  90 proc. viso „Telia“ sunaudojamo elektros energijos 
kiekio sudaro vietinė Žalioji Energija.

•  Įrangos atnaujinimas leidžia sumažinti energijos 
sąnaudas iki 30 proc.

•  100 proc. naudoja tik Žaliąją Energiją.

•  2017 metais išleistos pirmosios 500 
mln. EUR vertės žaliosios obligacijos.

•  Obligacijų pritrauktos lėšos skirtos 
pasiūlyti Baltijos šalių įmonėms 
paskolas žaliesiems projektams  
finansuoti.

•  Saulės baterijos ant 3 parduotuvių (šalia 
įrengtos elektromobilių įkrovimo stotelės).

•  Logistikos centrui ir daugumai  
parduotuvių – EDGE žaliųjų pastatų 
sertifikatas.

•  Išmanus energijos suvartojimo sekimas.



Žalesnis rytojus –  
jūsų rankose!

ENEFIT UAB
Telefonas: +370 5 261 9141
E-paštas: energija@enefit.lt
Dėl saulės elektrinių: saule@enefit.lt
Verslo centras „Nova“, V.Gerulaičio g. 10, Vilnius, LT-08200

Mes pažadame
Tapus mūsų klientu gausite paruoštą Žaliosios Energijos
ženklo naudojimo įrankių paketą bei skirsime valandą  
konsultacijos, kaip juo pasinaudoti.

Prisijunkite prie žaliausių

https://www.enefit.lt/verslui/elektros-kaina?utm_source=enefit&utm_medium=email&utm_campaign=nodate_notification&utm_content=nodate_sustainability-guide%2Bpdf_b2b-electricity

