
Marketing – przewodnik dla firm 
posiadających Ecolabel UE

Jak uczynić Kwiatek UE widocznym w marketingu

Wyroby: www.eco-label.com                                                     Katalog wyrobów: www.europa.eu.int/ecolabel
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W niniejszej  broszurze

Wykorzystaj w pełni potencjał marketingowy 
europejskiego oznakowania Ecolabel!

Ecolabel UE (zwany również Kwiatkiem) jest skutecznym narzędziem marketingowym 

najlepszych firm dążących do zrównoważonego rozwoju w Europie. Dotychczas ponad 

560 firm z kilkoma tysiącami wyrobów zaufało Kwiatkowi. Obrót towarami oznaczony-

mi Kwiatkiem ocenia się na ponad 1 mld euro (2007).

Kontrole w punktach sprzedaży wykazały, że w wielu przypadkach pełny potencjał 

marketingowy wyrobów oznaczonych Kwiatkiem, dystrybuowanych przez właścicieli 

licencji, nie jest wykorzystywany. Doświadczenie pokazuje, że skuteczny marketing 

oznakowania Ecolabel może być czynnikiem sukcesu. Niniejsza broszura zawiera 

przykłady najlepszych praktyk, w jaki sposób uczynić Ecolabel widocznym na wyrobach 

i w komunikacji marketingowej. To z kolei przełoży się na wzrost sprzedaży. Im lepszy 

komunikat dotyczący Kwiatka zostanie przekazany konsumentom, tym większe będą 

korzyści! 

Skorzystaj z naszej oferty. Mamy nadzieję, że pomysły i przykłady podane w  

niniejszej broszurze zainspirują Cię w wysiłkach podejmowanych na rzecz promocji 

europejskiego oznakowania Ecolabel. Jesteśmy również otwarci na sugestie z Twojej 

strony. Twoja praktyka i przykłady przyczynią się do osiągnięcia synergii działań mar-

ketingowych podejmowanych w całej UE. Kiedy tylko będziesz potrzebować specjal-

nej porady w sprawie projektu czy strategii promocji, skorzystaj z naszej oferty i nawiąż 

kontakt z właściwym organem.



Why do we write this manual?

It takes some months to match all the challenging criteria of the EU Eco-

label. With the award of the EU Eco-label you will have the right to use it in 

your daily business. And it makes good business sense that your guests re-

cognise your hotel or camp site as an environmentally committed company.

The German survey “Holiday Travel and Environment”, January 2005, reve-

aled that between two thirds and one third of tourists expect environmental 

commitment by travel agencies, tour operators, holiday resorts and ac-

commodation. 51% of tourists opt for environmentally friendly resorts and 

accommodation, while 84% prefer an unspoilt environment at their desti-

nation. Following these aspects it can be stated that there is a crystal clear 

demand to improve the visibility of your environmental performance in your 

marketing.

 

The following marketing guide has been developed to assist eco-labelled 

hoteliers in mastering a successful way to present their environmental com-

mitment. It shall facilitate the implementation of the EU Eco-label in success-

ful tourism marketing. 

It is the main objective to find a personal profile which enables your compa-

ny to find its Unique Selling Proposition. Please note that successful marke-

ting is long-term planned and will make necessary steps of periodical con-

trolling measures.

The following guide will elaborate key factors and provide case applications 

which will help to find a practical way to implement it. And it will offer you 

an opportunity to maintain the communication towards the guests as a de-

dicated tourism provider. The mission statement therefore could sound “Be 

environmentally committed and tell it to your guests”.

333

W niniejszej  broszurze



54

Nowi konsumenci potrzebują ukierunkowania. Firmy 
prośrodowiskowe potrzebują narzędzi komunikacji, 
żeby odpowiedzieć na te potrzeby. 

Nowy styl życia. W obliczu globalizacji i zmian klimatu również rynki konsumentów szyb-

ko ulegają zmianie. Ludzie domagają się zdrowszych i ekologicznych wyrobów. „Zdrowy i 

zrównoważony styl życia” (ang. Lifestyle of Health and Sustainability – LOHAS) znajduje coraz 

więcej zwolenników i obejmuje jedną trzecią  społeczeństwa krajów uprzemysłowionych!1

Za pomocą europejskiego oznakowania Ecolabel można doskonale wykazać, że wytwarzane 

wyroby są zgodne z nowymi trendami na rynku!

Aby zidentyfikować ekologiczne wyroby i usługi, ludzie potrzebują wiarygodnej informacji 

i oznaczeń. Poszukując ekologicznych wyrobów, są zdezorientowani w związku z zalewem 

niezależnych, branżowych, krajowych i regionalnych certyfikatów, symboli i deklaracji. To jest 

kierunek, w którym zmierza współpraca krajów europejskich, a europejskie oznakowanie 

ekologiczne Ecolabel oferuje zharmonizowany system uniwersalnych kryteriów dla stale 

rosnącej liczby grup wyrobów, połączony z niezależną certyfikacją. System ten obejmuje z 

jednej strony wiarygodne krajowe systemy oznakowania ekologicznego, mniej lub bardziej 

znane na krajowych rynkach, i z drugiej strony unijne oznakowanie Ecolabel, które staje się 

coraz bardziej znane na rynkach europejskich i światowych.

Doświadczenie dowodzi, że skuteczna promocja wyrobów oznaczonych Kwiatkiem prow-

adzi do znacznego wzrostu sprzedaży. Na przykład podczas Duńskiego Tygodnia Kwiatka 

sprzedaż wyrobów dziecięcych oznaczonych europejskim Kwiatkiem i znakiem Nordic Swan 

wzrosła o 600 % (patrz wywiady na stronie 12). 

Właściciele zezwoleń na używanie oznakowania Ecolabel również dzielą się najlepszymi 

praktycznymi przykładami skutecznego ekomarketingu i promocji logo Kwiatka UE (patrz 

wywiady na stronach 16 i 18).

_____________________

1 Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Institute for Future Researches z Niemiec, są już 
naśladowcy LOHAS.

Jakie są potrzeby konsumentów?
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Umieszczenie logo i dołączenie wybranych 
kluczowych faktów i argumentów

Ogólnym przesłaniem marketingowym jest to, że wyroby oznaczone  

Kwiatkiem mają wiarygodne potwierdzenie, że spełniają zestaw restrykcyjnych 

kryteriów obejmujących wpływ na środowisko i zdrowie, jak również 

na jakość użytkową. W przypadku większości grup wyrobów kryteria 

uwzględniają nie tylko sam wyrób, ale również jego wytwarzanie, pakowanie, 

eksploatację oraz utylizację po wykorzystaniu. Co więcej, spełnienie kryteriów 

jest nie tylko deklarowane przez producenta lub detalistę, ale jest sprawdzane 

i certyfikowane przez niezależne jednostki certyfikujące. 

Zatem, kluczowe argumenty przemawiające za wyrobami oznaczonymi 

Kwiatkiem są następujące: 

•	 mniejszy	wpływ	na	środowisko,

•	 lepsze	dla	zdrowia,	

•	 surowe	kryteria,

•	 zweryfikowane	przez	niezależnych	konsultantów,

•	 oficjalny	certyfikat	Komisji	Europejskiej	wydany	przez	Państwo	Członkowskie	

UE,

•	 wkład	w	zrównoważony	rozwój	(wnoszony	przez	producentów	i	konsum-

entów).

W materiałach informacyjnych drukowanych lub na stronie internetowej 

można ograniczyć ilość argumentów do tych zasadniczych. W mediach, gdzie 

jest więcej miejsca, można podać więcej szczegółów.

Nie ma potrzeby blefowania. Jednak należy unikać wspólnej promocji 

wyrobów oznakowanych Kwiatkiem i nieoznakowanych. Nie należy promować 

wyrobów oznakowanych Kwiatkiem jako całkowicie nieszkodliwych dla 

środowiska. Bądź wierny prawdzie. Wyroby oznaczone Kwiatkiem mają mniej 

negatywny wpływ na zdrowie i środowisko niż większość innych wyrobów. 

To jest z pewnością wystarczająca przewaga marketingowa, stawiająca Twoje 

wyroby w lepszej pozycji marketingowej w porównaniu z konkurencją.

Strategia           i  argumenty
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Specjalne strategie marketingowe

Strategia ekomarketingowa i argumentacja zależy przede wszystkim od stosowanego systemu 

dystrybucji oraz rodzaju grupy konsumentów, do której planujesz dotrzeć. Poniżej podane są trzy 

specyficzne strategie, które mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia sukcesu ekomarketingo-

wego.

1. GPP – Po prostu pokaż swoje logo 

Jeżeli sprzedajesz swoje ekologiczne wyroby instytucjom publicznym lub firmom podkreślającym 

swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, zarządzanie środowiskowe itp., zachęć ich do 

zaangażowania się w tzw. zielone zamówienia publiczne (ang. Green Product Procurement – 

GPP). Wyroby z oznaczeniem Ecolabel dadzą Ci dużą przewagę marketingową. Nie ma potrzeby 

podejmowania czasochłonnych i kosztownych działań, aby wykazać spełnienie wymagań eko-

logicznych zawartych w specyfikacji zamówienia, po prostu należy pokazać Ecolabel i jesteś już 

zakwalifikowany! 

2. Promocja w punktach sprzedaży

W przypadku dystrybucji wyrobów nie we własnych sklepach, lecz w sieciach detalistów, należy 

zadbać o ekopromocję. Można wykorzystać w tym celu wystawy, przywieszki z etykietą, napisy 

itp. Celowe jest zainicjowanie ekopromocji we współpracy z firmami, które mają ekologiczne wy-

roby oraz organizacjami prowadzącymi systemy ekoznakowania. Należy zadbać o zaprezentowa-

nie wyrobu, etykiety ekologicznej Ecolabel oraz specjalnej informacji ekologicznej w materiałach 

reklamowych. 

3. Szkolenie kluczowego personelu w celu zapewnienia skutecznego 

informowania klientów

W przypadku dużej firmy po pomyślnym uzyskaniu Kwiatka na jeden z wytwarzanych wyrobów 

nie należy na tym poprzestawać. Dzień przyznania prawa na oznaczenie Kwiatkiem wyrobów jest 

tylko początkiem wewnętrznej pracy nad zapewnieniem odpowiedniej argumentacji i lobbingu 

na rzecz włączenia logo Kwiatka i odpowiednich informacji do systemu dystrybucji i promocji. 

Nie należy poprzestawać, dopóki oznakowanie Ecolabel nie będzie widoczne dla konsumentów 

końcowych: na wyrobach, w informacji drukowanej i na stronie internetowej, na opakowaniach, 

w reklamach oraz w punktach sprzedaży.

 

Strategia           i  argumenty
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Korzystaj z aktywnego stosowania 
logo Kwiatka!
Jest to najważniejszy środek, jaki można podjąć, aby w pełni 

czerpać korzyści z certyfi katu. Kwiatek stanowi wartość dodaną 

dla wyrobu! Zatem warto informować o tym klientów – uczyń 

Kwiatek widocznym na swoich wyrobach oraz we wszystkich in-

formacjach fi rmowych!

Istnieje wiele sposobów uczynienia Kwiatka UE widocznym w 

fi rmie. Niżej przedstawione podstawowe wskazówki są łatwe do 

wprowadzenia. Ale wypracuj także dalsze pomysły. Nadaj marketingowi 

własnego ducha...

Środki marketingowe do wykorzystania 
Uzyskanie certyfi katu z Kwiatkiem to wielkie osiągnięcie – ale teraz 

należy pokazać to również Twoim klientom. 

WYRÓB I PUNKTY SPRZEDAŻY 

Opakowanie wyrobu i sam wyrób

Przede wszystkim wykorzystuj logo Kwiatka w połączeniu z tekstem 

pisanym: „Ecolabel UE” lub „Europejskie oznakowanie ekologiczne 

Ecolabel” w sposób widoczny na wyrobach!

Zawsze dobrze jest zawrzeć w opisie wyrobu z oznakowaniem Ecolabel 

informację, że jest on certyfi kowany i co się za tym kryje!

Punkty sprzedaży wyrobów

W punktach sprzedaży ludzie mają kontakt z wyrobami. Dlatego 

celowe jest pokazanie, że wyrób nosi znak Ecolabel. Umieszczaj Kwiatek 

na wszystkich przywieszkach, stojakach, dozownikach, napisach na 

półkach!

Informuj detalistów!

Jest to bardzo ważne – informuj swoich odbiorców, że wyroby mają 

oznaczenie Ecolabel UE! Przekonaj ich, aby włączali informację o 

Kwiatku do wszystkich swoich katalogów, które drukują. Tylko poprzez 

Pomyślne wykorzystanie oznakowania                     Ecolabel UE w  marketingu

8
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takie działania konsumenci będą w stanie dowiedzieć się o wartości 

dodanej wyrobów!

PUBLIC RELATIONS I REKLAMA

Za pomocą Kwiatka można wytworzyć proekologiczny wizerunek 

firmy i wyrobów! Wymaga to jedynie włączenia Kwiatka do wszystkich 

komunikatów firmowych, kiedy tylko to możliwe. Można stosować 

Kwiatek wszędzie tam, gdzie wspomina się o certyfikowanych 

wyrobach. Poniżej podane są najważniejsze przykłady wykorzystania 

symbolu Kwiatka.

Broszury o wyrobach

W broszurach dotyczących wyrobu dobrze jest umieścić informacje 

nt. Kwiatka. Konsumenci z przyjemnością przeczytają, że wyroby, które 

planują kupić, są bezpieczne dla środowiska!

Broszury o firmie

W broszurze ogólnej o firmie również warto wspomnieć o oznaczeniu 

Ecolabel.

Strona internetowa

Niewiele wysiłków kosztuje umieszczenie informacji o Kwiatku UE na 

stronie internetowej. Zadbaj, aby logo było połączone z linkiem do 

oficjalnej strony Komisji Europejskiej (www.ec.europa.eu/ecolabel). 

Stworzy to wrażenie bardziej urzędowe i przekona odwiedzających 

stronę użytkowników o wysiłku podjętym przez Ciebie, aby spełnić 

wszystkie kryteria. 

Kontakty z prasą 

Dobrze jest podać do prasy wiadomość, że zostały podjęte działania 

na rzecz poprawy środowiska. Dziennikarze chętnie napiszą o firmach, 

które to robią! Może to być notatka prasowa, informująca o przyznaniu 

Kwiatka, czy też artykuły w profesjonalnych czasopismach 

branżowych.

9

Przykład udanego wprowadzenia 
Kwiatka na stronę internetową 

Pomyślne wykorzystanie oznakowania                     Ecolabel UE w  marketingu

Zdjęcie ekranu pobrane z katalogu 
„Leiner“, dużej austriackiej firmy 

dostawczej. 

Warunki prawne  
stosowania “Kwiatka”:

„2.1. Posiadacz powołuje się na przyz-
nane mu oznakowanie ekologiczne 
jedynie w odniesieniu do produktu, 
o którym mowa w art. 1 oraz w 
załączniku do niniejszej umowy. 

2.2. Posiadacz nie reklamuje, nie wydaje 
oświadczeń ani nie stosuje jakiejkolwiek 
etykiety lub logo w sposób fałszywy, 
mylący lub wprowadzający w błąd, 
bądź też kwestionujący integralność 
oznakowania ekologicznego. 

2.3. Posiadacz jest odpowiedzialny 
na mocy niniejszej umowy za sposób 
stosowania oznakowania ekologiczne-
go w odniesieniu do jego produktu, w 
szczególności w kontekście reklamy.“

(cytat z umowy)

8
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Reklamy nawiązujące do Kwiatka lub ukazujące Kwiatek   

Przy planowaniu następnej kampanii reklamowej można uwzględnić 

wykorzystanie Kwiatka, jako oficjalnej „pieczęci”, która zaświadcza o Twoich 

wyrobach. Można zamieścić logo w reklamach lub nawiązać do niego. 

Spoty radiowe/telewizyjne lub inne środki reklamowe, które planujesz 

wprowadzić, również mogą okazać się bardzo skuteczne. 

Raport nt. zrównoważonego rozwoju  

Dobrym miejscem do przedstawienia informacji o Kwiatku jest roczny 

raport nt. zrównoważonego rozwoju.

TARGI I WYDARZENIA ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ  

Istnieją doskonałe miejsca, gdzie można pokazać partnerom biznesowym i 

klientom duże zaangażowanie w zrównoważony rozwój środowiska. Wiele 

firm, np. Lenzing (na zdjęciu obok), prezentuje, z dużym powodzeniem, 

oznaczenie Ecolabel UE na targach.

KOMUNIKOWANIE PRZEZ PRACOWNIKÓW

Pracownicy są potencjałem firmy. Należy wykorzystać ten potencjał, 

motywując ich do rozpowszechniania pozytywnych informacji nt. certy-

fikacji ekologicznej. 

Nieformalne rozmowy z osobami odpowiedzialnymi  

za sprzedaż 

Szczególnie osoby odpowiedzialne za sprzedaż muszą wiedzieć o 

wartości dodanej oznaczonych Kwiatkiem wyrobów! 

Czasopisma firmowe 

Jeżeli firma wydaje regularnie czasopismo zakładowe, warto zamieścić 

artykuł nt. wyrobów oznaczonych Kwiatkiem.

ARTYKUŁY BIUROWE

Wykorzystuj logo Kwiatka na artykułach biurowych, takich jak koperty, 

materiały piśmienne, ołówki etc. 

10

Stojaki reklamowe  
Lenzing pokazują  

 „Kwiatek”.  Patrz także 
raport na stronie 12
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Materiały przygotowane w kraju i UE

Wiele materiałów reklamowych zostało opracowanych przez Komisję 

Europejską, krajowe właściwe organy (jednostki kompetentne) oraz w ra-

mach realizowanych projektów marketingowych. KE wspiera wysiłki market-

ingowe firm poprzez dostarczanie tabliczek na drzwi, certyfikatów i broszur. 

Sprawdź na stronie http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/marketing/ 

brochures_en.htm, czy dane wyroby zostały uwzględnione lub możesz 

zamówić materiały poprzez kontakt z Helpdesk tel. +33 1 56 20 28 98 lub e-mail  

ecolabel@biois.com.

Tabliczki na drzwi. Wykorzystaj szklaną tabliczkę ścienną dostarczoną 

przez Komisję UE. Umieść ją w taki sposób, aby znak Ecolabel był  dobrze 

widoczny przy wejściu. Zmotywuje to pracowników firmy do promocji, a 

odwiedzającym zasygnalizuje zaangażowanie firmy w ochronę środowiska.

Oficjalne certyfikaty. Opraw w ramki certyfikaty otrzymane podczas cer-

emonii wręczenia i powieś je w widocznym miejscu. Wykonaj kopie certy-

fikatów i umieść je w pokojach strategicznych. 

Dystrybucja broszur. Komisja UE opracowuje ulotki dla konsumentów w 

wielu językach. Są to narzędzia informujące o głównych aspektach oznac-

zenia Ecolabel i certyfikatu wydanego przez jednostki kompetentne. Naj-

lepszym miejscem prezentowania informacji dotyczącej Kwiatka są: recepcja 

firmy, punkty sprzedaży, targi i wystawy.

Materiały marketingowe opracowywane w ramach 

projektów unijnych 

Wiele materiałów promocyjnych zostało opracowanych podczas realizacji 

projektów w imieniu Komisji UE, DG „Środowisko”. Mogą one być przygo-

towane do specjalnych zastosowań: 

•		 logo	we	wszystkich	językach	Państw	Członkowskich,

•		 wykaz	oznaczonych	produktów	dostępnych	w	

 poszczególnych krajach,

•		 „Zielone	Karty”,

•		 plakaty	informacyjne,	gra	-	kwiz	nt.	Kwiatka,

•		 plakaty	zwijane,

•		 afisze.

 

Tabliczka na drzwi

Better by nature

The European Eco-label 

distinguishes products that meet 

high standards of both performance 

and environmental quality. 

Every product awarded the 

European Eco-label must pass rigorous

environmental fitness trials, with results

verified by an independent body.

Other environmental labels cover specific

environmental concerns such as recyclability or energy

efficiency, but the Flower of the European Eco-label

stands for low environmental impacts throughout a

product’s life cycle — from manufacturing to disposal.

Consumers can find it across the European Union,

Norway, Liechtenstein and Iceland.

Criteria exist for more than 23 types of products 

and services, with new categories continuously being

adopted. The Flower adorns, among other items,

environmentally friendly appliances, clothing,

gardening products and tourist accommodations.

Look for the Flower!

T H E  E U R O P E A N E C O - L A B E L

Screened for success Electronic devices

like computers and TVs have become 

an indispensible part of European life.  

Although these devices give us greater freedom, 

they come with health and environmental costs. 

They are full of plastic and metal parts containing

hazardous substances, and they consume huge

quantities of power. They are also difficult to recycle.

When you buy a computer or TV bearing the

European Eco-label, you are getting a product that: 

● consumes less electricity, whether during use, 

on stand-by or switched off;

● has been assembled with a view to easier

recycling when it’s discarded; and 

● is packaged in recycled materials.

Durable and built for convenient repair, computers

and TVs sporting the Flower represent value 

and respect for the environment throughout their 

life cycle (see diagram). In short, goods bearing the

European Eco-label are better by nature. 

L’Eco-label européendistingue les produits qui répondent à des critères stricts de performance et de qualité environnementale. Chaqueproduit portant l’Eco-label européen passeun test de conformité environnementalerigoureux, dont les résultats sont certifiés par un organisme indépendant.
D’autres labels écologiques ne couvrent que certains

aspects environnementaux comme la recyclabilité ou
l’efficacité énergétique, alors que l’Eco-label européen
garantit de faibles impacts environnementaux tout au
long du cycle de vie du produit (de l’extraction desmatières premières à la fin de vie). Les consommateurs
retrouvent l’Eco-label européen partout dans l’Unioneuropéenne, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande.Il existe des critères pour plus de 23 catégories deproduits et de services, et de nouvelles catégories sont continuellement ajoutées. La Fleur, symbole de l’Eco-label européen, distingue, entre autres, les appareils ménagers, les vêtements, les produits 

de jardinage et les lieux d’hébergement touristiques
respectant l’environnement.
Faites une Fleur à l’environnement

L ’ E C O - L A B E L  E U R O P É E N
Des vêtements en bonne conscience  La plupart des gens font attention à la manière dont ils s’habillent, mais combien d’entre eux pensent auxconséquences environnementales? La fabrication des tissus, même ceux en fibresnaturelles (coton, laine...) peut avoir un effet néfaste

sur l’environnement dû notamment à certaines phases
de production, comme la décoloration, la teinture ou
l’impression du tissu. Les vêtements et les articleschaussants portant l’Eco-label européen sont meilleurs
pour la nature et pour l’utilisateur. Entre autresavantages, ils:

● sont produits via des processus économes en eau;● sont produits en évitant l’utilisation de colorants, de
pâtes d’impression et d’autres substances nocives; ● conservent leurs formes et leurs couleurs et sontcréés pour durer dans le temps.

Si vous suivez la Fleur, symbole de l’Eco-label européen,
vous pouvez porter des vêtements à la mode quirespectent l’environnement tout au long de leur cycle de
vie (voir schéma). Bref, les produits éco-labellisés sont
«naturellement meilleurs».

A természet barátja

KertészkedésAz európai ökocímke
csak kiváló teljesítményű és egyben
környezetkímélő termékekre kerülhet fel,
egy független testület elbírálása alapján.

A többi környezeti címke egy-egy szűkebb
területre utal: például azt jelzi, hogy 

az adott termék energiatakarékos vagy
újrafeldolgozható. Az ökocímke virág alakú

logója viszont a termék teljes életciklusára vonatkozóan
igazolja az alacsony környezetterhelést: a gyártástól 
az ártalmatlanításig. A fogyasztók az egész Európai Unió,
valamint Norvégia, Lichtenstein és Izland területén is
találkozhatnak vele.

Több mint 23 féle termék- és szolgáltatásfajta folyamodhat
a címke használatáért, a kategóriák köre pedig
folyamatosan bővül. Az ökocímke virágos logója többek
között környezetbarát háztartási gépeket, ruházkodási
cikkeket, kertészeti termékeket és idegenforgalmi
szálláshelyeket ajánlhat a vásárlók figyelmébe. 

Keresse a virágot!

A Z  E U R Ó P A I  Ö K O C Í M K E

Egészséges kertek Sok lakás- és 
kertesház-tulajdonos számára a kert 
jelenti a természettel történő legfőbb
találkozási pontot. A jó gazda számára a kert élelmet,
virágot és kikapcsolódást nyújt. A növények tisztítják 
a levegőt és kiszűrik a káros anyagokat. A gondtalan
kertészkedés azonban könnyen szennyezheti a talajt
és a talajvízet.

Az európai öko-címke segít abban, hogy az Ön kertje 
a természettel összhangban legyen. A Virág azt jelzi
Önnek, hogy egy kertészeti áru:

� jó minőségű;

� nem károsítja a környezetet, mindenekelőtt 
a vizeket; és

� világos használati utasítást ad a biztonságos 
és hatékony használathoz.

A talajjavítók és termesztő közegek hatással vannak 
a környezetre, amikor tartalmuk bemosódik az
élővizekbe. Az öko-címkézett termékek csökkentik
ezeket a veszélyeket és elősegítik a szerves anyagok
természetes életciklusát. Bátran állíthatjuk, ezek 
a termékek az Ön és a természet barátai.

The European Eco-label distinguishes products that meet high standards of both performance and environmental quality. Every product awarded the European Eco-label must pass rigorous
environmental fitness trials, with results

verified by an independent body.Other environmental labels cover specific
environmental concerns such as recyclability or energy
efficiency, but the Flower of the European Eco-label
stands for low environmental impacts throughout a
product’s life cycle — from manufacturing to disposal.
Consumers can find it across the European Union,
Norway, Liechtenstein and Iceland.Criteria exist for more than 23 types of products 

and services, with new categories continuously being
adopted. The Flower adorns, among other items,
environmentally friendly appliances, clothing,
gardening products and tourist accommodations.Look for the Flower!

T H E  E U R O P E A N E C O - L A B E L
Clean and green Cleaning products,whether used in a washing machine, a mop bucket or the kitchen sink, all contain cleaning agents that help to strip away

grime. After flushed down the drain, many detergents
cause undue harm to nature. By contrast, cleaning
products with the European Eco-label do the same 
job while causing minimal environmental harm. 
Eco-labelled detergents:● guarantee effectiveness — the products are tested

by independent laboratories for quality;● are labelled with clear guidelines for safe,
effective and efficient use; and● contain fewer hazardous chemicals.By following the European Eco-label Flower, you 

get products that tread gently on the environment
throughout their life cycle, from the creation of the
chemicals themselves, to their packaging, to their
disposal (see diagram). Simply said, Eco-labelled
cleaning products are better by nature.

Prezentacja 
certyfikatu

Wybór broszurek nt. 
oznakowania „Ecolabel” 
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„Zielona Karta”
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green card

Mehr als 2.000 Produkte mit dem 
Europäischen Umweltzeichen: www.eco-label.com

Ihr Wegweiser für 
nachhaltigen Einkauf

Krajowe punkty sprzedaży 
Wykaz

Gra - koło z kwizem nt. 
„Kwiatka” UE jest wykorzysty-

wane na różnych wystawach i 
promocjach
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Skuteczne „zielone kampanie”

12

Wzrost sprzedaży, większa świadomość nt. produktów 

ekologicznych: Duński  Tydzień „Kwiatka” jest doskonałym 

przykładem pomyślnej współpracy między jednostką kompe-tentną a 

duńskimi detalistami. 

Pani Alsing, czy mogłaby pani opisać krótko kampanię “Dziecięcego 

Tygodnia Kwiatka”?

Nazwaliśmy w Danii Kampanię Tygodnia Kwiatka “Dla ciebie i twojego 

dziecka”. Różowe serce – noszące przesłanie, że troszczymy się o ciebie i 

twoje dziecko – było dominującym elementem w całej kampanii. Kam-

pania była przeprowadzona w ścisłej współpracy z największymi sie-

ciami supermarketów, aptekami i sklepami w Danii. Pracowaliśmy także 

wspólnie ze Stowarzyszeniem ds. Współpracy Detalistów, wydziałami 

ds. środowiska w urzędach, „zielonymi przewodnikami”, dobrowolnymi 

organizacjami środowiskowymi. Poprosiliśmy również redakcję czaso-

pisma rady doradczej konsumentów „Tænk” o przeprowadzenie testów 

na trzech grupach wyrobów ważnych dla młodych rodzin: proszki do 

prania, śpioszki dla dzieci oraz środki do pielęgnacji skóry (płyny do mycia 

i kremy). 

Celem kampanii było przekazanie informacji, że oznakowanie ekologiczne 

Ecolabel: 

•		 również	 troszczy	się	o	 twoje	zdrowie	poprzez	 restrykcyjne	wymagania	

dotyczące składu wyrobu,

•	 ułatwia	wybór	wyrobów	przyjaznych	dla	środowiska,	uwzględniających	

ochronę zdrowia (tylko poszukaj oznakowania Ecolabel i nie musisz 

analizować wykazu składników), 

•	 pomaga	ograniczyć	stosowanie	szkodliwych	środków	chemicznych.

Nasza kampania obejmowała następujące działania: 

•	 punkty	 sprzedaży:	 przygotowanie	 wystaw	 sklepowych,	 znaków	 i	

plakatów,

•		 reklama:	 drukowana	 (czasopisma	 dziecięce	 i	 gazety)	 +	 strona	 interne-

towa.

Wywiad z Susan Alsing, 
Ecolabelling Dania

„Sieci osiągnęły wzrost 
sprzedaży do 600 %”

Wzrost sprzedaży, większa świadomość nt. produktów 

ekologicznych: Duński  Tydzień „Kwiatka” jest doskonałym 

przykładem pomyślnej współpracy między jednostką kompe-tentną a 

duńskimi detalistami. 
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Inne elementy kampanii:

❍	wiszące ozdoby (trzy znaki 
wiszące razem/dekoracja 
sklepowa),

❍	plakaty na zewnątrz sklepu 
(front sklepu),

❍	duże serca (w dużych 
sklepach),

❍	duże wiszące ozdoby (w 
dużych sklepach),

❍	balony w kształcie serca z 
nadrukiem Kwiatka/Łabędzia,

❍	reklamówki dla dzieci 
zawierające próbki wyrobów,

❍	reklamy video z Christiną 
Roslyng (zawodowo grającą 
w piłkę ręczną wraz z jej 7,5-
letnim synem) na stoiskach.

Krajowe punkty sprzedaży 
Duże serca 
zawieszone 
we wszystkich 
sklepach 

Plakaty formatu A3 wykorzystano  
na lokalnych imprezach  

Broszury dostarczyły 
matkom interesujących 
informacji nt. oznakowania 
„Ecolabel” i wyrobów

Skuteczne „zielone kampanie”

Wystawa sklepowa
umożliwiła przegląd 
wyrobów oznaczonych 
„Kwiatkiem” UE, wraz  
z broszurami

Sukces tej kampanii był  
oparty na różnorodnych 
elementach reklamowych 
umieszczonych w punk-
tach sprzedaży. Ułatwiło to 
konsumentom identyfikację 
wyrobów oznaczonych 
„Kwiatkiem”.

12
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•	 testy	wyrobów	w	czasopiśmie	rady	doradczej	konsumentów	„Tænk”	(dostarczyliśmy	1000	eg-

zemplarzy tego czasopisma naszym partnerom w celu rozprowadzenia do młodych rodzin),

•	 lokalne	działania	–	20	urzędów	wzięło	udział	w	kampanii,

•	 publikacje	w	prasie	(lokalnej),

•	 konkursy	w	miejscu	kampanii	(nagrody	ze	znakiem	Ecolabel),

•	 wykorzystanie	“ambasadorów”	(sprzedawcy	na	stoiskach,	imprezy	PR	i	publikacje	prasowe).

Nasi partnerzy komercyjni (sieci supermarketów, drogerie i apteki) byli zainteresowani promocją 

oznakowania Ecolabel, ponieważ ich produkty dla dzieci i znaki firmowe były także umieszczone 

na przywieszkach i plakatach. Mogli na jednej stronie serca prezentować wyroby ze znakiem  

Ecolabel.

Oznaczało to, że sieci rzeczywiście czuły się „właścicielami” kampanii, czego skutkiem było wyko-

rzystanie dostarczonych materiałów promocyjnych!

Jakie były wyniki?

Prawdopodobnie nie ma innej grupy, która by była taka otwarta na nasze przesłanie, jak młode 

matki (i ojcowie). Niepokoją się oni o swoje dzieci i o przyszłość (zarówno o środowisko, jak i o zd-

rowie) i naprawdę chcą dokonać „właściwego” wyboru, gdy kupują wyroby dla swoich dzieci.

Byliśmy zaproszeni na rozmowy z dużymi grupami młodych matek - przy różnych okazjach pod-

czas Tygodnia Kwiatka – i potem. Zawsze byliśmy zdziwieni, jak dużo one wiedzą o środkach 

chemicznych, alergenach itp. Były bardzo zainteresowane naszymi wyrobami i informacjami. 

Chciały lepszej informacji, gdzie można znaleźć ekologiczne wyroby. Chciały, aby można było 

łatwo je znaleźć w sklepach (znaki itp.) nie tylko w okresie kampanii.

Sieci uczestniczące w kampanii miały specjalną ofertę i wszystkie odnotowały wzrost sprzedaży 

wyrobów ekoznakowanych dla dzieci.

Sieci, które brały udział w kampanii miały specjalną ofertę w tygodniu 41. i wszystkie z nich 

odnotowały wzrost sprzedaży oznaczonych Kwiatkiem wyrobów dla dzieci. Wyniki Duńskiego 

Tygodnia Kwiatka 2006 były następujące w porównaniu do innych: 

tydzień kampanii (indeks = 100): Coop: indeks 400, Dit Apotek: indeks 468, Dansk Supermarked: 

indeks 109, Matas: indeks 600, Dermapharm: indeks 125.

„Nasza recepta na pomyślną zieloną kampanię:
partnerstwo, partnerstwo, partnerstwo”
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Jakie korzyści odnieśli detaliści? Jakie korzyści odnieśli 

producenci oznaczonych Kwiatkiem wyrobów?

Detaliści odnotowali wzrost sprzedaży. Producenci oznaczonych Kwiatkiem wyrobów byli zado-

woleni, że „otworzyliśmy drzwi” do docelowych grup i przedstawiliśmy im te wyroby. 

Jak wyglądała współpraca z firmami posiadającymi 

oznakowanie Ecolabel? 

Firmy dostarczyły próbki wyrobów do reklamówek dla dzieci. Dostarczyły te wyroby chętnie, 

ponieważ wiedziały, że możemy rozprowadzić je innymi – bardziej wiarygodnymi – kanałami, 

niż mogliby to kiedykolwiek zrobić sami.

Wiadomości prasowe/materiały drukowane

Reklama, np. we wszystkich broszurach o wyrobach z sieci ”Coop” wspomniano o „Kwiatku”

Marketing online – element kampanii marketingowej 
Wszyscy partnerzy wykazali 
chęć promowania „Kwiatka” 
poprzez włączenie go do 
swoich materiałów drukowa-
nych. Zespół marketingowy 
umieścił także reklamy w 
odpowiednich czasopismach i 
na stronie internetowej.

14
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Strategia       Lenzinga
Pani Christina Kreuzwieser, Global 

Communications Manager z Lenzinga 

wyjaśnia, dlaczego „Kwiatek” UE jest 

jakby specjalnie przeznaczony dla tego 

globalnego producenta tekstyliów. 

Dlaczego Pani firma postanowiła ubiegać się o Kwiatek? 

Istnieje wiele ekoetykiet, ale tylko oficjalny certyfikat, taki jak Kwiatek UE, może zapobiec 

wprowadzaniu w błąd klientów, oferując jednocześnie bezpieczeństwo.

Jakie korzyści odniosła dotychczas Pani firma ze stosowania Kwiatka? Czy przychodzi 

Pani do głowy jakiś szczególny sukces? 

Uzyskaliśmy przewagę konkurencyjną w USA, gdzie jest zbyt wiele znaków ekologicznych. 

Komisja Europejska cieszy się tam dużą reputacją. Szczególnie w USA, Amerykanie uznają Eco-

label UE za urzędowy certyfikat, a nie jako jeden spośród wielu. Ecolabel UE jest ładną historią 

do opowiadania!

Czy te korzyści są mierzalne?

Mamy dobry oddźwięk mediów w miastach, gdzie Lenzing prowadzi konferencje prasowe 

(np. Szanghaj, Pekin, Seul, Nowy Jork, Los Angeles, Paryż) pod hasłem:

Prasa handlowa przekazuje wiele informacji nt. Kwiatka i firmy Lenzing, podkreślając, że jest 

to właściwy czas do sprzedawania wyrobów oznaczonych Kwiatkiem UE – kluczowe słowa, to 

zrównoważony rozwój i środowisko. 

Jakie prowadzone są obecnie działania z wykorzystaniem Kwiatka? 

Prowadzimy „objazd” handlowy po całej Europie. Rozdajemy wszystkim naszym detalistom, 

np. firmom Woman’s Secret, Mango, C&A, materiały reklamowe z wyjaśnieniem, co to znaczy, 

że wyroby są certyfikowane i oznaczone Kwiatkiem. Odpowiedź ze strony osób odpowied-

zialnych za marketing jest niezwykła, ponieważ środowisko jest jednym z najważniejszych 

tematów.

„Ecolabel UE – ładna historia sukcesu”
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Ecolabel UE na targach 
tekstylnych w Paryżu w 2006 r.

Informacja na targach  Te doskonałe przykłady wprowadzenia 
„Kwiatka” na targach pokazują wszystkim zainteresowanym 
zaangażowanie w ochronę środowiska!

THE EUROPEAN ECO-LABEL GUARANTEES THE
ECO-FRIENDLINESS OF LENZING FIBERS 

Lenzing is the only fiber manufacturer to have been awarded the 
"European Flower", the environmental logo of the European Union. 
The “flower” represents a unique certification system which makes it possible 
for consumers to recognize eco-friendly products. This award demonstrates 
once again that Lenzing is setting new standards in the field of sustainability 
and the use of ecological technologies.

CRITERIA TEXTILE FIBERS

Criteria exist for more than 23 types of products and services, with new categories 
continuously being adopted. One of the major criteria is for textile fibers of which 
Lenzing is the only license holder. It offers the following environmental advantages for 
consumers and producers:

- A limited use of substances harmful to the environment
- Limited substances harmful to health
- Reduced water and air pollution
- Textile shrink resistance during washing and drying
- Colour resistance to perspiration, washing, wet and dry
  rubbing and light exposure

THE EU ECO-LABEL FOR PRODUCTS

The European Eco-label is an official environmental award scheme issued by the 
European Commission in cooperation with the Member States. It distinguishes 
products that meet high standards of both performance and environmental quality. 
The Flower of the European Eco-label stands for low environmental impacts 
throughout a product’s life cycle — from manufacturing to disposal. Consumers can 
find it across the European Union, Norway, Liechtenstein and Iceland. Every pro-
duct awarded the European Eco-label must match strict environmental criteria, with 
results verified by an independent body. Further details: www.eco-label.com

THE EUROPEAN ECO-LABEL 

World Leader in
Cellulose Fiber Technology

Materiały 
informacyjne

Informacja dla zainteresowanych 
Wykorzystywane są specjalne materiały 
informacyjne dla menedżerów ds. marke-
tingu w fi rmach detalistów 

100 % ORGANIC

TENCEL® AWARDS

PRODUCTION RAW MATERIAL TEXTILE APPLICATION

The basis is a natural raw material. TENCEL® is extracted from wood pulp and is 100 % biodegradable. The wood used comes from
tree farms that practice sustainability. It was awarded the European quality seal PEFC and the international FSC. Wearing TENCEL®

makes you feel good.

TENCEL® has received numerous
awards for its environmentally
friendly manufacturing process. 

Wood is a replenishable raw materi-
al. For TENCEL® only wood from
tree farms which practice sustaina-
bility is used.

The TENCEL® fiber can be used in
a wide range of applications and
contains no toxic substances.
This purity makes it suitable for
baby’s wear as well as adults.
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Gdzie dokładnie wykorzystujecie Kwiatek w marketingu?

Kwiatek znajduje się w naszych materiałach reklamowych (dla potrzeb marketingu), bro-

szurach, na stronie internetowej, w punktach sprzedaży, prezentujemy go również podczas 

konferencji prasowych lub seminariów.

Gdybyście mogli cofnąć czas, czy ubiegalibyście się ponownie o Kwiatek?

Zdecydowanie tak! Nie ma dla nas lepszej etykiety na rynku.

W broszurach Lenzinga

Informacja dla klienta
„Kwiatek” i inne certyfi katy są wymienione w 
większości broszur informacyjnych Lenzinga 
skierowanych do klientów.

Marketing w Japonii  
Lenzing również stosował logo 
„Kwiatka” bezpośrednio na wy-
robach – spotkało się to z dużym 
powodzeniem nawet w Japonii  

Etykiety na wyrobach

Strategia       Lenzinga
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     Historia sukcesu       Sharpa
Produkcja i sprzedaż telewizorów to „zielony biznes” Sharpa! Posługując się 

„Kwiatkiem”, firma  czerpie korzyści z szerokiej reklamy i uznania w mediach.

Dlaczego Pani firma zdecydowała się ubiegać o Kwiatek? 

Sharp stawia sobie za cel poprawę jakości życia ludzi, stosując innowacyjne je-

dyne w swoim rodzaju technologie. Ale obok osiągnięcia możliwie najwyższych 

standardów jakości wyrobów, ochrona i bezpieczeństwo środowiska są  

równie ważnymi dla nas czynnikami, jeżeli chcemy stać się firmą przyjazną dla 

środowiska. Dlatego w 2005 r. zdecydowaliśmy się ubiegać się o Ecolabel, aby 

ukazać światu zewnętrznemu wysoką jakość środowiskową naszych wyrobów.

Jakie korzyści odniosła Pani firma dotychczas z oznaczenia Kwiatkiem? 

Sharp wykorzystuje wszelkie możliwe sposoby, aby promować telewizory z Kwiatkiem. Na 

imprezach z bezpośrednim kontaktem z klientem, np. na targach konsumenckich IFA 2005 

i 2006 w Berlinie, uzyskaliśmy dobry odzew. Ostatnio Sharp, wraz z niemieckim domem 

wysyłkowym, zaczął promować telewizory, oznaczone Kwiatkiem, jako neutralne dla klimatu 

przy ich użytkowaniu przez 10 lat. Od otrzymania pierwszego certyfikatu telewizory LCD Shar-

pa oznaczone Kwiatkiem są reklamowane w różnych gazetach, czasopismach i na stronach 

internetowych.

Dlaczego wykorzystujecie Kwiatek regularnie w swoich działaniach 

marketingowych?

Z jednej strony Kwiatek jest wyraźnie etykietą ukazującą jakość środowiskową i pozwalającą 

innowacyjnym międzynarodowym firmom, takim jak Sharp, wykazać przewodnictwo w 

dziedzinie ochrony środowiska. Z drugiej strony, wiedza środowiskowa klientów umożliwia 

podjęcie świadomej decyzji na podstawie oceny dokonanej przez niezależną i uznaną 

jednostkę kompetentną.

Sharon Heymann, 
Kierownik ds. Marketin-
gu Środowiskowego w 
firmie Sharp Electronics 
(Europe) GmbH 

„Media, jak również krajowe organizacje pozarządowe, 
uznają wyższość Sharpa i jego certyfikowane działania 

prośrodowiskowe”

18
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Gdzie dokładnie promujecie Kwiatek? 

Odbyło się kilka konferencji prasowych. Telewizory oznaczone Kwiatkiem są reklamowane na 

targach, w katalogach sprzedaży Sharpa oraz na stronach internetowych fi rmy w całej Europie. 

Także sprzedawcy Sharpa są zachęcani do promowania oznaczonych Kwiatkiem telewizorów.

Gdybyście mogli cofnąć czas, czy wystąpilibyście ponownie o Kwiatek?

Tak, złożylibyśmy wniosek ponownie. Do chwili obecnej Sharp pomyślnie uzyskał certyfi katy 

na 40 rodzajów telewizorów i kontynuuje swoje wysiłki.

Informacja nt. oznakowania Ecolabel 
na stronie internetowej 

Doskonała – logo „Kwiatka” jest wyświetlane obok 
każdego certyfi kowanego wyrobu. Klikając na link, klienci 
mogą uzyskać dalsze informacje nt. Sharpa i „Kwiatka”

Ecolabel UE na targach 
“IFA Berlin” 

Ambitna – fi rma Sharp prowadziła 
ambitną kampanię na targach IFA 
Berlin 2006

sharp corporation innovation and ecology thinking today of tomorrow

Many Sharp products now have national and international
environmental labels. Our SH1 LCD TV series was one of the
world’s first generation of TV sets to be awarded the EU’s Eco-
label. Sharp works hard to attain high environmental
standards, and has now followed on with a range of LCD TVs
that all meet the ecological criteria for obtaining the EU Eco-label.

Saving energy:
- Much lower energy consumption (approx. 25-30 %) in 

comparison to a comparable cathode ray tube TV set.

Saving resources:
- Much lower volume and much longer lifetime in 

comparison to conventional cathode ray tube TV sets.
- Availability of spare parts up to 7 years after end of 

production.

Reusing raw materials:
- Easy dismantling of the set and the careful choice of 

recyclable materials increases reusability after the usage 
phase of the product.

These stringent environmental criteria are also met by the
new TV sets in the P55E and GA9E series and by the LC-
20S4 model now being
launched by Sharp. Besides
technological highlights
such as the brilliant picture
quality with PAL optimised
resolution of 960 x 540
pixels (P55E series) and
outstanding HDTV image
presentation with greater
contrast and pixel speed
(GA9E series), the new LCD
TVs stand out by their environmentally sound attributes
in compliance with the EU Eco-label. Yet again, Sharp has
proven its ability to create innovative products while
promoting environmental protection at the same time!

The conservation of nature is the shared interest of companies
and consumers. The aim of manufacturing innovative products
that harmonise with environmental factors is also encouraged
by the European Commission. Since 1992 the Commission
has awarded the EU Eco-label, which is also called ”the
Flower” in the member states of the EU. It awards products
and services that comply with especially strict environmental
criteria. The ecological examination takes account of all phases
of a product – from manufacture, through use right up to
disposal. The EU Eco-label helps the responsible and
environmentally aware consumer to make
decisions in favour of environmentally
friendly quality products. Products
that have been awarded the EU
Eco-label can easily be recognised
by the flower symbol.

To find out more about Sharp

TVs with the EU Eco-label, visit

www.sharp-eu.com

Since it was founded in 1912, Sharp – more than practically
any other company – has pursued the goal of improving the
quality of life for people all over the world with innovative and
outstanding technologies. But, alongside the highest possible
standard for our products, the protection
and conservation of the environment is
an equally important concern to us. Starting
from this awareness, Sharp Corporation
operates a consistent environmental
strategy that systematically realises
responsible dealings with our natural
environment in the whole company
worldwide. The urgent ecological problems, in particular global
warming, pose major challenges to humanity which can only
be met with care and determination.

Based on this realisation and its own sense of responsibility,
Sharp Corporation has adopted a number of policy
guidelines for an all-embracing environmental
management strategy:

• To promote environmental awareness throughout the 
organisation

• To create environmentally friendly technologies and products

• To minimise the eco-footprint of our factories and production
processes

• To environmentally optimise our logistics and packaging

• To comprehensively communicate environmental themes to
our customers and partners

On this basis, Sharp Corporation
will consistently pursue its aim
of shaping the future as an
environmentally friendly and
progressive company that aspires
to sustainable growth and
champions the protection of the
environment in equal measure.

In the Beginning is the Vision –
The Green Minded Company

Our LCD TV Sets –
Eco-Awareness with Distinction

The EU Eco-Label –
Together for the Sake of the Environment

sharp corporation

Since it was founded in 1912, Sharp – more than practically
any other company – has pursued the goal of improving the
quality of life for people all over the world with innovative and
outstanding technologies. But, alongside the highest possible
standard for our products, the protection
and conservation of the environment is
an equally important concern to us. Starting
from this awareness, Sharp Corporation
operates a 
strategy 
responsible dealings with our natural
environment in the whole company
worldwide. The urgent ecological problems, in particular global
warming, pose major challenges to humanity which can only
be met with care and determination.

Based on this realisation and its own sense of responsibility,
Sharp Corporation has adopted a number of policy
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management strategy:
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• To comprehensively communicate environmental themes to• To comprehensively communicate environmental themes to• T
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On this basis, Sharp Corporation
will consistently pursue its aim
of shaping the future as an
environmentally friendly and
progressive company that aspires
to sustainable growth and
champions the protection of the
environment in equal measure.

In the Beginning is the Vision –
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18.  LC - 32P55E
20.  LC - 37P55E 
21.  LC - 32GA8E
22.  LC - 37GA8E
23.  LC - 32BV8E
24.  LC - 37BV8E
25.  LC - 26SA1E
26.  LC - 32SA1E
27.  LC - 32SA1EA
28.  LC - 37SA1E

Many Sharp products now have national and international environmental labels. Our 
SH1 LCD TV series was the world’s fi rst generation of TVs to be awarded the EU’s 
Eco-label.

TV appliances with the Eco-label have:

- reduced energy consumption during use and standby,
- few harmful substances,
- designs for improved durability, easy disassembly and recycling,
- user information for environmentally friendly use

Besides technological highlights such as Advanced super view and Black TFT LCD, 
the new LCD TVs are outstanding for their environmentally sound attributes in con-
formity with their EU Eco-labelling. Yet again, Sharp has proven its ability to create 
innovative products while promoting environmental protection at the same time!

LC - 37GA9E

What is the European Eco-label?

The conservation of nature is in the common interest of many companies and con-
sumers. The aim of manufacturing innovative products that harmonise with environ-
mental factors is also encouraged by the European Commission. Since 1992, the EU 
Commission, in co-operation with its member states, has established a 
certifi cation scheme for products and services: the European Eco-label.
The European Eco-label, also called the “Flower”,
- is a voluntary eco-label scheme
- can only be met by approx. 30% of the products per category on the market
  (thus guaranteeing that the selected products meet strong environmental criteria)
- has been awarded to more than 300 licensed companies on more than 
  2,000 products
- covers several product categories (PCs, refrigerators, TVs, washing machines, etc.)

29.  LC - 42SA1E
30.  LC - 26SV1E
31.  LC - 32SV1E
32.  LC - 32SV1EA 
33.  LC - 37SV1E
34.  LC - 32RA1E
35.  LC - 37RA1E
36.  LC - 20SD4E
37.  LC - 20SD5E
38.  LC - 20S5E

  8.  LC - 26GA6E
  9.  LC - 32GA6E
10.  LC - 37GA6E
11.  LC - 15SH2E
12.  LC - 20SH2E
13.  LC - 32GA9E 
14.  LC - 37GA9E
15.  LC - 32BV9E 
16.  LC - 37BV9E
17.  LC - 26P55E

  1.  LC - 13SH1E
  2.  LC - 15SH1E
  3.  LC - 20 SH1E 
  4.  LC - 20S4E
  5.  LC - 26P50E
  6.  LC - 32P50E
  7.  LC - 37P50E

SHARP LCD TVS – ECO-AWARENESS
WITH DISTINCTION.

Broszury poświęcone Kwiatkowi

Informacja – „Kwiatek” na ulotkach informujących 
o wyrobie

Widoczny – „Kwiatek” został umieszczony w 
broszurze (z ostatniego roku) o wyrobach

     Historia sukcesu       Sharpa

18



Jakiejkolwiek informacji szukasz, prawie  
na pewno możesz ją znaleźć w jednym  
z następujących źródeł informacji:

Krajowy właściwy organ (jednostka kompetentna) 

Jednostki kompetentne są krajowymi organizacjami odpowia-dającymi za 

wprowadzenie systemu przyznawania oznakowania Ecolabel UE w całej Europie. 

Dostarczają one informacji dotyczących procedur związanych ze składaniem 

wniosków, rozpowszechniają informacje o Kwiatku i wspierają firmy, zapewniając 

porady. Lista jednostek kompetentnych znajduje się na oficjalnej stronie Komisji UE: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/tools/competentbodies_en.htm

Program Komisji Europejskiej dotyczący przyznawania 

oznakowania Ecolabel:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel

Strona internetowa Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. – właściwego 

organu w Polsce:

www.pcbc.gov.pl/ecolabel 

Katalog wyrobów  – elektroniczny katalog zawierający wykaz oznaczonych 

wyrobów i usług: 

http://www.eco-label.com 

Ecolabel Helpdesk – tam możesz zwrócić się w sprawie szczegółowych 

informacji nt. procedur składania wniosków, broszur i kontaktów:

eco-label@biois.com 

Green Public Procurement – oficjalna strona Komisji Europejskiej dotycząca 

tzw. zielonych zamówień publicznych: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm 

Marketing oznakowania Ecolabel – tam kieruj wszelkie pytania dotyczące mar-

ketingu systemu Ecolabel, umieszczenia logo, promocji itp.:

ecolabel@energon.eu lub ecolabel@ec.europa.eu 

Gdzie można uzyskać 

więcej informacji?


