
Στην ιστοσελίδα σας
Δείξτε στους πελάτες σας ότι ακολουθείτε 
πρακτικές που σέβονται το περιβάλλον, την 
κοινωνία και τους εργαζόμενούς σας. 

Σε καταστήματα
Δείξτε στους πελάτες σας ότι 
χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό ρεύμα 
αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές, 
ενισχύστε την εταιρική σας ταυτότητα 
και κερδίστε την εμπιστοσύνη και την 
αφοσίωση των πελατών σας. 

Στις συσκευασίες των 
προϊόντων σας
Πιστοποιήστε αποδεδειγμένα ότι τα 
προϊόντα και οι υπηρεσίες σας είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον. Έρευνες 
αποδεικνύουν ότι μεγάλο ποοσοστό των 
καταναλωτών προτιμούν να αγοράζουν 
από περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες 
επιχειρήσεις. 

Στα social media 
Αξιοποιήστε τη δύναμη των social media 
και μοιραστείτε τη δέσμευσή σας για 
καλές πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης. 
Προσθέστε hashtags όπως 
#prasinienergeia και γίνετε μέλος μιας 
ευρύτερης κοινότητας που σέβεται τον 
άνθρωπο και το περιβάλλον.

Newsletter
Αξιοποιήστε το προνόμιο του να είστε μια 
“πράσινη” επιχείρηση και τοποθετήστε το 
πράσινο σήμα δίπλα από τις πιστοποιήσεις 
σας ή τα στοιχεία επικοινωνίας της 
επιχείρησής σας. 

Αυτές είναι μόνο ορισμένες από τις εφαρμογές του πράσινου σήματος της WE ENERGY. 
Αξιοποιήστε στο έπακρο τα οφέλη από την προβολή και χρήση του πράσινου σήματος, πιστοποιήστε την “πράσινη” 
δραστηριότητά σας και επιβεβαιώστε ότι η στρατηγική σας χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Επικοινωνήστε το στους 
εργαζόμενούς σας
Σήμερα οι εργαζόμενοι επιδιώκουν 
περισσότερο από ποτέ να υιοθετήσουν 
βιώσιμες πρακτικές στην καθημερινότητά τους, 
ενώ οι εταιρείες έχουν την ευκαιρία να 
υποστηρίξουν τις προσπάθειες αυτές μέσω 
πρωτοβουλιών εταιρικής βιωσιμότητας. 
Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι περισσότερο 
από 70% είναι πιθανό να επιλέξουν να 
εργαστούν σε μια εταιρεία που εφαρμόζει 
πρακτικές “φιλικές” προς το περιβάλλον.
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Οδηγός αξιοποίησης Πράσινου Σήματος από εταιρείες 
που καταναλώνουν πράσινη ενέργεια.

Σας καλοσωρίζουμε στην οικογένεια της WE ENERGY, του ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ πάροχου στην Ελλάδα 
με 100% πράσινη, καθαρή ηλεκτρική ενέργεια. Αποκτώντας το πράσινο σήμα είναι σημαντικό 
να επικοινωνήσετε στους πελάτες, εργαζομένους, προμηθευτές σας, τη μοναδική επιλογή σας 
στην πράσινη ενέργεια. Δείτε παρακάτω μερικούς ενδεικτικούς τρόπους.



Η Ιδέα

Ο Άνεμος, το ΜΠΛΕ, και ο Ήλιος, το ΚΙΤΡΙΝΟ,
ως φυσικοί πόροι δίνουν ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,
κι ως χρώματα δίνουν το ΠΡΑΣΙΝΟ.

Το Πράσινο Σήμα

Αυτή είναι η βασική εφαρμογή του πράσινου σήματος πιστοποίησης. Οι 
επιχειρήσεις – πελάτες της WE ENERGY μπορούν να το τοποθετήσουν στις 
συσκευασίες των προϊόντων τους, στα καταστήματά τους, στα οχήματα του 
στόλου τους και σε όλες τις δράσεις επικοινωνίας τους.

Το Κρατικό Πιστοποιητικό

Αυτό είναι το επίσημο Κρατικό Πιστοποιητικό με το Μοναδικό Αριθμό 
Εγγύησης Προέλευσης που εκδίδεται απο τον ΔΑΠΕΕΠ.

Η WE ENERGY είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ πάροχος στην Ελλάδα 100% πράσινης, καθαρής 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Το Πιστοποιητικό Πράσινης Ενέργειας ή “Πράσινο Σήμα”, με τη σφραγίδα του 
ΔΑΠΕΕΠ (πρώην ΛΑΓΗΕ), παρέχεται από τη WE ENERGY στις επιχειρήσεις και 
πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κάνει χρήση ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Επομένως, με τη WE ENERGY, μία επιχείρηση βελτιώνει το περιβαλλοντικό της 
αποτύπωμα και πιστοποιεί την ευαισθησία της για το περιβάλλον.

Η αξία του Πράσινου Σήματος

www.weenergy.gr

Πράσινο Σήμα
από τη WE ENERGY
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