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A KÖVET immár második alkalommal rendezi meg a Zöld Iroda Kiállítást. 
2008. május 15-én a hazai környezetbarát irodai eszközök és berendezések gyártóinak és 

forgalmazóinak seregszemléjével várjuk az érdeklődőket. 
  

A kiállítás 
  

  
  

  

Kísérőrendezvények 
  
ZÖLD IRODA VERSENY DÍJÁTADÓ GÁLA: 
A KvVM szakállamtitkára a sajtó jelenlétében a Zöld Iroda Napon adja át a 2008-as Zöld Iroda Díjakat. Az 
idei versenybe bekapcsolódó 24 vállalat legötletesebb zöldítő intézkedéseiből és elért eredményeiből a 
különteremben poszterkiállítást tekinthetnek meg látogatók. 
 
ZÖLD IRODA KÉPZÉS: 
A kiállítás kísérőrendezvényeként tartandó képzésen előadásokkal és esettanulmányokkal várjuk az 
érdeklődőket. Fókuszban a környezetbarát iroda kialakításának kommunikációja és a program gyakorlati 
lépései. 
 
ENERGIAHATÉKONYSÁGI WORKSHOP: 
A nap második felében energiatakarékossági tippekkel, érdekes előadásokkal, valamint 
energiahatékonysági bemutatókkal várjuk a nagyközönséget. A workshopon való részvétel díjtalan. 
 
TERMÉKBEMUTATÓK 
Kiállításunk alatt a színpadon a kiállító cégek 15 perces termékbemutatók során ismertetik meg az 
érdeklődőkkel környezetbarát termékeiket. 
  
Kinek szánjuk? 
  
Mindazon látogatóknak, vállalatoknak, intézmények beszerzőinek, oktatási intézmények képviselőinek, 
akik szeretnének egy környezet- és emberbarátabb munkahelyet kialakítani, de nem tudják, hogyan 
lássanak hozzá, vagy hol szerezhetnének be olyan irodai berendezéseket és eszközöket, melyek 
garantáltan környezet- és emberbarát tulajdonságokkal rendelkeznek. 

Mindazon kiállítóknak, akik irodatechnika piacon foglalkoznak környezetbarát termékekkel (gyártók, 
szolgáltatók, forgalmazók, képviseletek, nagykereskedők). 
  

  
Amennyiben a témában ismer olyan szervezetet, amely számára hasznosak lehetnek a Kiállításon kínált 
információk, kérjük, továbbítsa számára is ezt a felhívást! 
  

Támogatók 

 

 

Médiatámogatók 

 
  

 
  

A rendezvény Magyarországon arra szeretné felhívni a 
figyelmet, hogy egy iroda kialakításánál a környezetvédelmi 
szempontok figyelembevételével nem csupán emberbarát 
munkahelyet teremthetünk, de jelentős megtakarításokat is 
érhetünk el.  
  
A rendezvény egy olyan platformot igyekszik biztosítani, 
ahol az egyes kiállítók megismertethetik az érdeklődőkkel a 
gyakran kevésbé ismert környezetbarát irodai termékeket, 
szolgáltatásokat, illetve azok előnyös tulajdonságait. 
Célunk, hogy megkönnyítsük a környezetbarát irodai 
beszerzést.  

 

 

Mikor, hol? 
Időpont: 2008. május 15. (csütörtök), 9:00 - 16:30 
Helyszín: A Magyar Telekom székháza 
                Budapest I. ker., Krisztina körút 55. 

 

 

 

A kiállításra való belépés díjtalan! 
  

Részletes információ és jelentkezés a képzésre: 

www.zoldiroda.hu 

 


