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Įmonės socialinė atsakomybė – tai organizacijos veiklos įgyvendinimo koncepcija, pagal kurią įmonė savanoriškai
įtraukia socialinius, aplinkosaugos bei skaidrios veiklos principus.

Atsižvelgdamas į tai, nepriklausomas elektros energijos tiekėjas AB „INTER RAO Lietuva“, yra įkūręs antrinę įmonę UAB
„Vydmantai wind park“, ši įmonė įkurta atsinaujinančios energetikos projektų plėtrai Lietuvoje ir šiuo metu valdo vieną
iš didžiausių vėjo elektrinių parkų Lietuvoje (Kretingos rajone).

„INTER RAO Lietuva“ pristato Jums savo atsinaujinančios energetikos ženklą, kuris pažymi, jog Jūs taip pat saugote ir
tausojate šalies aplinką bei renkatės socialiai atsakingą elektros energijos tiekėją, kuris prisideda prie elektros energijos
gamybos plėtojimo iš atsinaujinančių energijos išteklių Lietuvoje, prie klimato kaitą lemiančių veiksnių neutralizavimo
bei rūpinasi šalies aplinka. Žalia ženklo spalva ir vėjo jėgainė elektros lemputėje pabrėžia, kad „INTER RAO Lietuva“ jai
priklausančiuose vėjo jėgainių parkuose gamina elektros energiją, kuri tausoja šalies aplinką.
Šį atsinaujinančios energetikos ženklą Jūs galite panaudoti:
1. Ant savo produkcijos;
2. Elektroninio laiško parašui;
3. Dovanoms, suvenyrams ir pan. (rašikliai, kalendoriai ir t. t.)
Privalumai:
1. Nieko papildomai nekainuoja;
2. Savo produkcijos vartotojams, partneriams ir kitiems susijusiems su Jūsų įmone žmonėms parodysite, kad ir Jūsų
įmonei rūpi Lietuvos aplinka, bei jos išsaugojimas;
3. Galėsite šį ženklą naudoti savo įmonės internetinėje svetainėje, siųsdami informaciją savo klientams ir partneriams.
Tai suteiks papildomą vertę Jūsų paslaugoms ar produktams, nes galėsite pristatyti savo įmonę, kaip skiriančią
dėmesį socialinei ir ekologinei atsakomybei.
Mes pasiruošę šį ženklą pritaikyti pagal Jūsų poreikius ir Jūsų norus.
Elektroninio parašo pavyzdys:

PAVYZDYS
Taip pat Jums pageidaujant galime suteikti SERTIFIKATĄ, kuriuo pažymėsime, kad Jūsų įmonė naudodama „INTER RAO
Lietuva“ tiekiamą elektros energiją yra socialiai atsakinga įmonė, kuriai rūpi Lietuvos aplinka ir jos išsaugojimas.

SERTIFIKATAS
PAŽYMIME, KAD

„ĮMONĖS PAVADINIMAS“
NAUDODAMA AB „INTER RAO LIETUVA“ TIEKIAMĄ ELEKTROS ENERGIJĄ YRA SOCIALIAI
ATSAKINGA ĮMONĖ, KURIAI RŪPI LIETUVOS APLINKA BEI JOS IŠSAUGOJIMAS.
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Jei turite norą ar pageidavimą naudoti „INTER RAO Lietuva“ atsinaujinančios energetikos ženklą, prašome
susisiekti žemiau nurodytais kontaktais.

AB „INTER RAO Lietuva“
A.Tumėno g. 4, B korp., LT-01109 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 52421121
Faksas: +370 52421122
El. paštas: info@interrao.lt www.interrao.lt

