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Nice ogłasza plan
transformacji w kierunku
zrównoważonego rozwoju
we współpracy z eAmbiente
Group

 Tweet  

Nice - włoski międzynarodowy koncern z sektora Home
Automation, Home Security i Smart Home ogłosił zmianę
paradygmatu biznesowego, zarówno wewnętrznego, jak i
zewnętrznego, w którym dbałość o środowisko i
społeczeństwo, a także stałe dążenie do innowacji skutkuje
zrównoważonym rozwojem firmy.
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Nice - włoski międzynarodowy
koncern z sektora Home Automation,
Home Security i Smart Home...

Boom na parki
logistyczne daje
pracę w FM
W pierwszym kwartale tego roku do
użytku oddano 710 tys. mkw.
powierzchni magazynowej. To o
48%...

EKO FAKRO –
BAWI, EDUKUJE,
OTACZA TROSKĄ
Końcówka pierwszego półrocza 2021
roku – roku 30-lecia FAKRO – minęła
pod ważnym hasłem...

TOP 10 najbardziej
zielonych dużych
miast w Polsce.
Ranking GetHome.pl
Są w Polsce duże miasta, w których
większość mieszkańców ma park lub
las dosłownie na...

Delphine Clement,
dyrektor segmentu
budynków
komercyjnych w
firmie Eaton
Projekt rozporządzenia Unii
Europejskiej w sprawie paliw
alternatywnych (AFIR) zaleca m.in....

FAKRO Złotym
Partnerem Dnia
Dekarza
Na co dzień pracują w pocie czoła, w
pełnym słońcu, do tego w
ekstremalnych warunkach, bo na...

Niezależność
energetyczna ważna
dla ponad 70 proc.
Polaków – raport
firmy SunSol
SunSol, jedna z najdłużej działających
firm fotowoltaicznych na polskim
rynku, postanowiła...
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Fot. Nice

Nice ogłosiło, że nową ścieżkę zrównoważonego rozwoju tworzyć będzie na poziomie
globalnym we współpracy z włoską firmą konsultingową eAmbiente, specjalizującą się w
rozwiązaniach technicznych i zarządczych, które są zrównoważone z punktu widzenia
środowiskowego, społecznego i finansowego.

Nice wierzy, że dzięki innowacyjności, która od zawsze była siłą napędową firmy,
praktykowanie zrównoważonych działań oznacza zarządzanie rozwojem w inny i
bardziej efektywny sposób. Swoimi działaniami i wyborami Nice chce dawać przykład na
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Pomóż
zaprojektować
toaletę koło
górskiego szlaku –
weź udział w
ankiecie
W trwającej właśnie 23. edycji
konkursu KOŁO „Projekt Łazienki
2021” zadaniem jest...

Sol Marina
powiększy się o 267
kolejnych
apartamentów
Luksusowy kompleks Sol Marina,
położony na gdańskim wybrzeżu,
będzie rozbudowywany. Dekpol...

Medal Europejski dla
blachodachówki
FIORD
Podczas tegorocznej edycji Medalu
Europejskiego wyróżniona została
blachodachówka panelowa....

Wideo

Zobacz powiększony fi lm oraz inne instrukcje

Marco Bianchet, Globalny Dyrektor
ds. Jakości i Zrównoważonego
Rozwoju w Nice. Fot. Nice

tej szlachetnej ścieżce, stając się swoistym influencerem dla wszystkich interesariuszy
swojego łańcucha dostaw.

Pierwszym krokiem w 2021 roku będzie pomiar śladu węglowego, czyli emisji gazów
cieplarnianych generowanych przez działalność produkcyjną firmy, wyrażonych w
tonach ekwiwalentu CO2. Na tej podstawie procesy i produkty Nice zostaną ocenione w
celu zmniejszenia ich negatywnego wpływu na zdrowie, wodę, atmosferę i glebę.

Ostatecznym celem jest zlikwidowanie lub znaczne ograniczenie emisji CO2, zgodnie z
normami klimatycznymi określonymi przez ONZ w Porozumieniu Paryskim.

Jednocześnie zostanie opracowany Raport Zrównoważonego Rozwoju - kompleksowa
analiza i raportowanie wpływu działalności Nice na terytorium i środowisko, na
poziomie globalnym, który będzie służył jako wskazówka do zdefiniowania
zrównoważonej strategii firmy.

„Dla Nice zrównoważony rozwój i strategia biznesowa to zintegrowane elementy,
napędzane poczuciem odpowiedzialności za każdego człowieka, ochronę środowiska i
wzmacnianie lokalnych społeczności” – mówi Marco Bianchet, Globalny Dyrektor ds.
Jakości i Zrównoważonego Rozwoju w Nice, który kierował projektem. „Już od pewnego
czasu wdrażamy działania w tym kierunku, ale od teraz chcemy zająć się
zrównoważonym rozwojem na poziomie korporacyjnym w bardziej organiczny i
ustrukturyzowany sposób. Naszym celem jest wykorzystanie innowacyjnych technologii
Nice tak, aby zmienić sposób, w jaki prowadzimy działalność, rozwijamy się i
wytwarzamy nasze produkty i rozwiązania, aby stać się zrównoważonym liderem w
dziedzinie inteligentnego domu, automatyki domowej i bezpieczeństwa”. 

Aby umożliwić realizację tego ambitnego projektu, konieczne będzie wskazanie jego
ambasadorów w firmie i jak najszybsze powołanie komitetu ds. zrównoważonego
rozwoju, który będzie odpowiedzialny za kierownictwo strategiczne, a także stworzenie
międzynarodowego, interdyscyplinarnego zespołu o większej odpowiedzialności
operacyjnej. Zespoły te szczegółowo określą wizję, misję i cele poprawy wyników firmy i
na tej podstawie podejmą najskuteczniejsze działania z punktu widzenia
środowiskowego, finansowego i społecznego, ustalając ramy czasowe i parametry
oceny.
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Air i Agio od Nice –
wygoda przede
wszystkim
Air to naścienny, bezdotykowy pilot do
zarządzania jednym lub grupą urządzeń

automatyki....

Nice wspiera
najmłodszych
żużlowców
Aukcje wspierające młodych...

Nice Polska sponsorem
rozgrywek - Nice PLŻ
Na mocy trójstronnego porozumienia
pomiędzy Polskim Związkiem
Motorowym, Telewizją Polską oraz...

Siłowniki Nice
Hi-Speed
Jeszcze szybsze bramy
dzięki siłownikom Nice...

Inne artykuły firmy:

Galerie zdjęć:

Filmy:

--

„Program zrównoważonej transformacji będzie musiał przeniknąć do postaw naszej
firmy i całego naszego łańcucha dostaw: jest to fundamentalna transformacja
kulturowa, która wpłynie na grupę Nice na poziomie międzynarodowym. Każdy nasz
zakład będzie w to zaangażowany. Jest to ambitne, ale piękne wyzwanie, które mamy
nadzieję, zainspiruje do tego samego innych” – mówi Roberto Griffa, CEO Nice i główny
promotor projektu.

„Innowacyjne umiejętności firmy Nice pozwolą jej zintegrować się z naszymi
doświadczeniami z zakresu techniki i środowiska w celu opracowania globalnego planu
zrównoważonego rozwoju. Nasza współpraca ma wnieść poważny wkład w
zmniejszenie negatywnego wpływu na klimat. Będziemy pracować nad wspólnym
celem, który ma fundamentalne znaczenie, zarówno społeczne, jak i etyczne, integrując
umysły i wprowadzając innowacje do ścieżki zrównoważonego rozwoju firmy” -
powiedziała Gabriella Chiellino, założycielka i Prezes eAmbiente.

źródło: Nice 

Klej roku -
wręczenie
wyróżnień

Strefa relaksu na
świeżym
powietrzu

W stylu Louba Rolety rzymskie
– idealny sposób
na wiosenne
odświeżenie
wnętrza

Majowe
grillowanie
zdjęcia
konkursowe
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