ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Η σημασία των συνεργειών μεταξύ ενέργειας και
κυκλικής οικονομίας
Ενώ η κυκλική οικονομία αναδύεται ολοένα και περισσότερο και έχει αναγνωριστεί ως η τελευταία
ελπίδα για την κοινωνία μας, πολλοί εξακολουθούν να μην συνειδητοποιούν τη σημασία της των
συνεργειών μεταξύ ενέργειας και κυκλικής οικονομίας.
Επομένως, πρέπει να αντιμετωπίσουμε γρήγορα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ενεργειακή
μετάβαση και την κυκλική οικονομία, δηλαδή σε επίπεδο συστημάτων, τομέων, εταιρειών,
προϊόντων και υπηρεσιών.
Για να μάθετε περισσότερα,

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ WEBINAR ΜΑΣ

23 Σεπτεμβρίου
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Στο τελευταίο σεμινάριο συζητήθηκε η σημασία μιας συστημικής προοπτικής στην κυκλική οικονομία. Το
σημαντικό είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες μέσω ενός κυκλικού συστήματος που θα χρησιμοποιεί
τα απόβλητα ως εισροή και θα μας βοηθάει να μην χάνουμε την αξία οποιουδήποτε προϊόντος.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
“Ενώνουμε τις περιφέρειες με ιστορίες για την κυκλικότητα”

Πως ξεκίνησε αυτό το έργο?
Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα που θα επιταχύνει την ανάπτυξη και την εφαρμογή
της κυκλικής οικονομίας.
Η αποστολή μας είναι να αναπτύξουμε ένα κοινωνικοοικονομικό σύστημα που παράγει
κερδοφόρα, ασφαλή, δίκαιη, καθαρή και ανθεκτική κυκλική αγορά.

-BEACONS- ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ BLOG ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Ανακαλύψτε περισσότερα στο www.circular-beacons.net

Πού βρίσκεται το μυστικό
της κυκλικής οικονομίας?

Χρηματοοικονομικοί οργαν
ισμοί που ενδιαφέρονται
για την κυκλική οικονομία
και τη βιωσιμότητα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΝΕΑ
Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε τη στρατηγική της για την κυκλική οικονομία
Το España Circular 2030 δημιουργεί τις βάσεις για την προώθηση ενός νέου μοντέλου παραγωγής και
κατανάλωσης στο οποίο η αξία των προϊόντων, των υλικών και των πόρων διατηρείται εντός της οικονομίας για
όσο το δυνατόν περισσότερο, με ελάχιστα απόβλητα.
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τη σύντομη Στρατηγική.

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Ένα παράδειγμα καλών πρακτικών είναι η περίπτωση της BRITISH SUGAR η οποία με την πάροδο του χρόνου
έχει εισάγει νέες σειρές προϊόντων εξετάζοντας τις προοπτικές για τα υποπροϊόντα της και τους ρύπους
διοξειδίου του άνθρακα. Για δεκαετίες, η εταιρεία επικεντρώθηκε σε καινοτόμες διαδικασίες που τροποποίησαν
και επέκτειναν το επιχειρηματικό της μοντέλο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο επόμενο διαδικτυακό μας σεμινάριο.

"Σας υποστηρίζουμε εν μέσω των χρόνων της συστημικής κυκλικής μετάβασης ..."
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