
 

8 Πράσινες marketing ιδέες 
για την επιχείρησή σας 

 

  

 

 

Το να Σκέφτεσαι Πράσινα δεν σημαίνει μόνο προστασία του 

περιβάλλοντος αλλά και κέρδη για την επιχείρηση. Παρακάτω 

μερικές  εύκολα πραγματοποιήσιμες ιδέες Μάρκετινγκ. 

 

1. Δουλειά από το Σπίτι – Επιτρέψτε στους εργαζομένους να 

δουλεύουν από το σπίτι όπου είναι δυνατόν, πιο συχνά. Αυτό 

μπορεί να ανεβάσει την παραγωγικότητα, να προσφέρει 

καλύτερη ποιότητα ζωής στους εργαζόμενους, να μειώσει την 

μετακινησιμότητα. Ένα παράδειγμα εδώ 

2. Συνεργατισμός στην επιχείρηση – με σκοπό την μείωση 

της εσωτερικής κατανάλωσης στην επιχείρηση, άρα και  του 

‘αποτυπώματος άνθρακα’ της επιχείρησης 

3. Πράσινοι  servers – ναι, σήμερα μπορούμε να 

αντιστρέψουμε την περιβαλλοντική επίδραση που έχουν οι 

http://chamainc.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/green-marketing-chama1.gif
http://chamainc.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/green-marketing-chama1.gif
http://www.monster.com/technology/a/The-Benefits-of-Working-From-Home


ιστοχώροι μας, μεταφέροντάς τους σε ‘πράσινους servers’. 

Ένα παράδειγμα εδώ, και περισσότερες πληροφορίες εδώ. 

4. Πράσινη  Συσκευασία – Αντικαταστήστε την υπάρχουσα 

συσκευασία με άλλη που είναι  βιοδιασπώμενη ή πολλαπλής 

χρήσης,  ή κατασκευασμένη με ανακυκλωμένα  υλικά. 

Ζητείστε πράσινη συσκευασία στα προιόντα που αγοράζετε 

είτε απευθείας, είτε σαν όρο σε διαγωνισμούς προμηθειών. 

Ένα παράδειγμα πράσινων συσκευασιών εδώ. 

5. Μεταφορές. – Αν οι μεταφορές είναι σπουδαίο κομμάτι της 

επιχείρησης δείτε την μετάπτωση σε πιο φιλικούς στο 

περιβάλλον τρόπους μεταφοράς (π.χ. ηλεκτρικα αυτοκίνητα, 

ποδήλατα, μέσα μαζικής μεταφοράς κλπ) κάτι που θα 

τραβήξει την προσοχή και θα προδιαθέσει θετικά την 

κοινότητα απέναντί σας. Μία εξαιρετική τέτοια περίπτωση 

στην πόλη μας.  

6. Πράσινη σφραγίδα (Green Seal) – μετρήστε και 

πιστοποιήστε το πόσο Πράσινη είναι η επιχείρησή σας.  Ένα 

ανοιχτό θέμα ακόμη στην Ελλάδα και ευκαιρία για 

επιχειρήσεις και ΜΚΟ. Ένα παράδειγμα (ενδιαφέρει ιδιαίτερα 

και δικούς μας τουριστικούς προορισμούς) είναι η  πόλη 

Algarve στην Πορτογαλία  που ανακοίνωσε την πρόθεσή της 

να γίνει ο Πράσινος Τουριστικός Προορισμός μέχρι το 2020. 

7. Αναδείξτε το εμπορικό σας σήμα – Βοηθήστε την τοπική 

κοινότητα σε περιβαλλοντικά θέματα (δωρεάν ‘πράσινες’ 

σακούλες συσκευασίας με το σήμα σας, διάθεση ποδηλάτων, 

εισιτηρίων ή κουπονιών με το σήμα σας αντί για τα 

συνηθισμένα διαφημιστικα δώρα). …. Είναι δωρεάν 

διαφήμιση ! 
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8. Υποστηρίξτε την κοινότητά σας και αυτή θα σας 

υποστηρίξει. – Αν έχετε επιχείρηση φαγητού, υποστηρίξτε 

τους τοπικούς παραγωγούς και αναδείξτε τις τοπικές 

συνταγές. Χρησιμοποιήστε το ανθρώπινο δυναμικό της 

κοινότητάς σας. Μία από τις βασικές αρχές της βιώσιμης 

πράσινης ανάπτυξης είναι η κοινωνική προσφορά αλλά και η 

΄διατήρηση της πολιτισμικής παράδοσης’. 

  

 




