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EU Ecolabel Marketing Checklist 
Λίστα Ελέγχου για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος 
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λίστα ελέγχου για να δείτε αν έχετε αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες που 
σας παρέχουν οι μέθοδοι και τα υλικά προώθησης του προϊόντος σας που φέρει το ecolabel (EL). 
Συμπληρώστε μια λίστα για κάθε ένα προϊόν που έχετε με το Οικολογικό Σήμα ή μια λίστα για όλη τη 
στρατηγική μάρκετινγκ της εταιρείας σχετικά με τα οικολογικά πιστοποιημένα προϊόντα (0=όχι, η 
δήλωση δεν ισχύει, 5=ναι, η δήλωση ισχύει στο σύνολό της). 
Στείλτε μας τις ιδέες σας και τα δικά σας παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, και επωφεληθείτε από 
την υποστήριξη που σας παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με φυλλάδια, αφίσες, ταμπέλες εισόδου, 
κ.λπ. Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή για προσωπικές, 
χρηματοδοτούμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με το οικολογικό σήμα. 

Εταιρεία: 

Προϊόν με EL: 

Όνομα: 

Ημερομηνία: 
 

Έργο Αξιολόγηση  
0 - 5 

Προτάσεις Βελτίωσης  
(αν αξιολογήσατε με <3) 

Πραγματοποίηση 
Δέσμευση της διεύθυνσης (γενικής διεύθυνσης, διεύθυνσης 
μάρκετινγκ, πωλήσεων, ποιότητας και περιβάλλοντος) ότι τα 
προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα τόσο της συνολικής πολιτικής της εταιρείας 
(βιωσιμότητα, CSR, EMAS, κλπ.) όσο και της εταιρικής 
ταυτότητας 

  

Απόφαση της γενικής διεύθυνσης ότι το οικολογικό σήμα θα 
είναι αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής προώθησης της 
εταιρείας (έντυπης και ηλεκτρονικής) 

  

Ανάθεση σε υπεύθυνο της εξασφάλισης και της 
παρακολούθησης της εφαρμογής του ecolabel (λογότυπο, 
κριτήρια και φιλοσοφία) στο μάρκετινγκ της εταιρείας, στη 
στρατηγική πωλήσεων, στην εκπαίδευση προσωπικού κλπ 

  

Άλλο   
Πληροφορίες προϊόντων & εταιρικά μέσα ενημέρωσης 
Τοποθέτηση του λογότυπου του EL σε ευδιάκριτο σημείο επάνω 
στο προϊόν 

  

Τοποθέτηση του λογότυπου του EL σε ευδιάκριτο σημείο επάνω 
στη συσκευασία του προϊόντος 

  

Τοποθέτηση του λογότυπου του EL σε ευδιάκριτο σημείο επάνω 
στην ετικέτα του προϊόντος με σύντομες αναφορές στα οφέλη 
προς τον πελάτη και προς το περιβάλλον 

  

Τοποθέτηση του λογότυπου του EL σε ευδιάκριτο σημείο επάνω 
σε όλα τα φυλλάδια των προϊόντων που φέρουν το Οικολογικό 
Σήμα, σύντομες αναφορές στα οφέλη της απονομής του EL 
προς τον πελάτη και προς το περιβάλλον: 
• Επίςημη απονομή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία 

με τις Εθνικά Συμβούλια Απονομής των κρατών μελών  
• Αυστηρά κριτήρια που σχετίζονται με το προϊόν και όλο τον 

κύκλο ζωής του  
• Επαλήθευση από ανεξάρτητους οργανισμούς πιστοποίησης 

  

Εύκολη εξεύρεση προϊόντων που φέρουν το Ευρωπαϊκό 
Οικολογικό Σήμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας (π.χ. link στην 
αρχική σελίδα) όπου θα πρέπει να υπάρχουν πληροφορίες 
σχετικά με το σήμα (λογότυπο και σύντομη αναφορά στα 
οικολογικά οφέλη που απορρέουν από το Σήμα) 

  

Ύπαρξη ηλεκτρονικής σύνδεσης (link) στις σελίδες με 
πληροφορίες για τα προϊόντα που φέρουν το Ευρωπαϊκό 
Οικολογικό Σήμα με εθνικές και ευρωπαϊκές ιστοσελίδες που 
σχετίζονται με το εν λόγω Σήμα  

  

Άλλο 
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Λοιπά μέσα ενημέρωσης (εκτός εταιρείας) 
Δελτία Τύπου ή άρθρα για προϊόντα που φέρουν το 
Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα που περιλαμβάνουν το 
λογότυπο σε δημόσια ή άλλα μέσα ενημέρωσης (έντυπα, 
διαδικτυακά, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά) που σχετίζονται με 
ειδικές εκδηλώσεις: απονομή, οικολογικά πλεονεκτήματα και 
άλλα νέα σχετικά με το προϊόν, κουιζ, παιχνίδια και άλλες 
προσφορές, επιτυχημένες πωλήσεις, κ.λπ. 

  

Αναφορά Οικολογικού Σήματος και του λογότυπού του στις 
γενικές πληροφορίες για το προϊόν και για την εταιρεία 
(φυλλάδια, γενική ανασκόπηση προϊόντος, κατάλογοι, κλπ.) 

  

Πληροφορίες και λογότυπο οικολογικού σήματος στα 
διαφημιστικά μέσα ενημέρωσης για τους λιανοπωλητές 

  

Πληροφορίες για το EL   
Χρήση χαρτιού που είναι πιστοποιημένο με το Ευρωπαϊκό 
Οικολογικό Σήμα για την εκτύπωση φυλλαδίων: 
• Που αναφέρονται σε προϊόντα που φέρουν το EL  
• Που αναφέρονται σε όλα τα προϊόντα της εταιρείας 

  

Η διαφήμιση για τα οικολογικά πιστοποιημένα προϊόντα 
περιλαμβάνει το λογότυπο του Οικολογικού Σήματος και 
σύντομη επεξήγηση αυτού 

  

Άλλο   

Σημεία Πώλησης, Εταιρεία 
Τοποθέτηση ταμπέλας εισόδου με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό 
Σήμα και αντιγράφων του πιστοποιητικού του Σήματος στην 
εταιρεία και στα σημεία πώλησης 

  

Χρήση ετικετών με το ecolabel   
Εγκατάσταση ραφιών για φυλλάδια σχετικά με το Σήμα όπου 
θα αναφέρεται με το λογότυπο του Ευρωπαϊκού Οικολογικού 
Σήματος και σχετικά κείμενα 

  

Χρήση των παρεχόμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τους Εθνικούς Αρμόδιους Φορείς φυλλαδίων και αφισών με 
το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα 

  

Τοποθέτηση λογοτύπου και πληροφοριών Ευρωπαϊκού 
Οικολογικού Σήματος στις ετικέτες αναγραφής τιμών 

  

Σακούλες για ψώνια φτιαγμένες από λινό πιστοποιημένο με 
EL που φέρουν το λογότυπο και πληροφορίες για το 
Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα 

  

Επιμόρφωση του προσωπικού καταστήματων ή των 
λιανοπωλητών για την εξασφάλιση σωστής παροχής 
πληροφοριών και συμβουλών στα σημεία πώλησης 

  

Άλλο   

Δράσεις προώθησης σε ειδικές εκδηλώσεις 
Χρήση πινακίδων, φυλλαδίων, αφισών κλπ σε όλες τις 
εκθέσεις 

  

Διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων (κουίζ, παιχνίδια, κλπ.) 
που περιλαμβάνουν οικο-επιχειρήματα, πληροφορίες για το 
οικολογικό σήμα και το λογότυπο του Σήματος για την 
προώθηση προϊόντων που φέρουν το EL 

  

Εκπαίδευση ομάδων για εκδηλώσεις σχετικά με το ecolabel   

Δείγματα προϊόντων που φέρουν το Ευρωπαϊκό Οικολογικό 
Σήμα για χρήση σε εκδηλώσεις προώθησης που 
διοργανώνονται από τα Εθνικά Συμβούλια Απονομής του 
ecolabel και από λοιπές ομάδες προώθησης 

  

Άλλο 
 

  

 


