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Lucrar.
Proteger.
Proseguir.
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Lucrar. Proteger. Proseguir.
SUSTENTABILIDE E SUCESSO COM bizhub ECO.
Cada vez mais empresas percebem: A sustentabilidade não apenas implica responsabilidade
ecológica e social. Também é um fator de sucesso importante para satisfazer as necessidades do
cliente, garantir vantagens competitivas e alcançar objetivos comerciais de longo prazo.

Os equipamentos multifuncionais da Konica Minolta oferecem
uma série de funcionalidades e tecnologias sustentáveis como
standard. O bizhub ECO ajuda-o a tirar o máximo de proveito deste
potencial – e com isso contribui para a sociedade e o ambiente.
Desta forma não apenas irá aumentar a eficiência dos seus
processos de impressão e poupar recursos valiosos. Com as medidas
comprováveis também fortalece a sua reputação como empresa
responsável.

O nosso serviço integral bizhub ECO abrange
três elementos:

EM MAIS QUE UMA MANEIRA,
O bizhub ECO PROPORCIONA-LHE
VALOR ADICIONAL:
Lucrar
Em primeiro lugar e acima de tudo, ganha vantagens económicas
tangíveis com o bizhub ECO: Ao tornar os seus processos de
informação de entrada e de saída mais sustentáveis, poupa muitos
custos, tempo e esforços.

– Predefinição das funcionalidades ECO

Proteger

– Impressão neutra em carbono

Com o bizhub ECO, apoia ativamente a proteção ambiental e a
melhoria social: Preserva recursos, compensa emissões – e até apoia
oportunidades iguais para as mulheres no Quénia.

– Patrocínio de árvores bizhub ECO

Proseguir
O bizhub ECO é a nossa solução inteligente e integrada que
garante-lhe uma total conveniência combinado com zero
esforços. Por exemplo no caso da impressão neutra em carbono:
simplesmente continua a imprimir como antes – a Konica Minolta
trata do resto. E para que possa facilmente promover o seu
compromisso com a sustentabilidade junto dos seus stakeholders,
até o apoiamos com várias ferramentas de comunicação.

bizhub ECO

Predefinição das funcionalidades ECO:
Reduzir custos. Poupar recursos. Aumentar a
eficiência no trabalho.
Os nossos especialistas irão configurar os seus sistemas
multifuncionais de forma que os seus processos de escritório
se tornem consideravelmente mais eficientes, económicos e
ágeis. Estes são apenas algumas das possibilidades de configuração:
– Imprimir e copiar em frente e verso
– Eliminação automática de páginas em branco durante os
processos de cópia e de digitalização
– Impressão monocromática como padrão
– Modo poupança de toner
– Driver de Impressora My Tab: Combinação de configurações
ECO um único ecrã

O seu patrocínio de árvores bizhub
ECO:
Um compromiso com o crescimento
Com a aquisição do bizhub ECO, beneficia também da coopoeração da Konica Minolta com a plataforma online Treedom ao
assumir o patrocínio de uma árvore plantada e cultivada por
um pequeno agricultor local. Desta forma, não apenas contribui para a proteção do clima, reflorestação e biodiversidade;
também apoia as oportunidades iguais para as mulheres agricultoras locais, que conseguem gerar um próprio rendimento
adicional com a ajuda da sua árvore.
Poderá ver a sua árvore no portal web do seu parceiro de
cooperação – e verificar como cresce e produz frutos.

Assuma a responsabilidade e mostre-a
Impressão neutra em carbono: Imprima como antes – e proteja ao mesmo tempo o
ambiente

Atuar de forma sustentável – e provar isso: Promova aos seus
funcionários, clientes e parceiros o seu compromisso com a perseguição da
sustentabilidade na sua empresa! Para isso, fornecemos-lhe as ferramentas
de comunicação necessárias.

“Ativar a Neutralidade de Carbono” – o programa de
impressão neutra em carbono – ajuda-lhe a neutralizar as
emissões de carbono dos seus sistemas da Konica Minolta
e desta forma tornar o uso diário ainda mais eficiente e de
acordo com os objetivos ecológicos da sua empresa.
Para este propósito calculamos as emissões que os seus sistemas produzem durante todo o seu ciclo de vida. Essas são
compensadas 1:1 através de um projeto certificado de compensação da ClimatePartner, o nosso parceiro de cooperação.
Especialmente conveniente: Para si, isto significa zero esforços adicionais!

Ecológico e social: O seu patrocínio de árvores também apoia as oportunidades iguais para as
mulheres no Quénia.

ENVOLVA-SE AGORA
E BENEFICIE!
Aproveite agora o nosso serviço sustentável e integrado bizhub ECO – e
combine a maior eficiência dos seus processos de impressão com uma
atuação responsável para a sociedade e o ambiente.
Com o futuro em mente
A Konica Minolta está comprometida em criar valor adicional sustentável
– para o sucesso comercial de longo prazo dos nossos clientes bem como
para a sociedade e o ambiente. Nisso, os nossos clientes podem confiar na
elevada qualidade das nossas atividades e soluções. As certificações e as
classificações por orgãos independentes confirmam frequentemente o nosso
compromisso.
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TEMOS MUITO GOSTO EM APOIÁ-LO!
MAIS SOBRE ESTE TEMA:
KONICAMINOLTA.EU/SUSTAINABILITY

