Mang các lợi ích của
EnviroStars đến doanh
nghiệp của quý vị

EnviroStars

Cải thiện hoạt động + các lợi ích tiếp thị
Là một doanh nghiệp EnviroStars, quý vị sẽ tìm hiểu cách hoạt động hiệu quả hơn, tăng cường lợi nhuận sau thuế của quý vị, cải thiện sức khoẻ và
năng suất của nhân viên, và đạt được sự công nhận về khả năng lãnh đạo môi trường và cộng đồng. Tiếp cận các lợi ích của chương trình, bao gồm:
Bảng liệt kê các tiêu chí doanh nghiệp xanh | Đáp ứng các tiêu
chuẩn khu vực để trở thành một doanh nghiệp xanh, sau đó hoàn thành
các tiêu chí khác để đạt được cấp độ công nhận cao hơn.
Danh bạ người tiêu dùng | Tất cả các doanh nghiệp được công nhận
đều được liệt kê trong Danh bạ Doanh nghiệp Xanh trực tuyến và trên
điện thoại di động.
Bộ công cụ tiếp thị | Bộ công cụ EnviroStars, bao gồm miếng dán cửa
sổ, giúp quý vị được biết đến nhiều nhất.
Quảng cáo kỹ thuật số | Quảng cáo kỹ thuật số khu vực nêu bật các
doanh nghiệp ở cấp độ công nhận cao nhất. Quảng cáo có thể nhắm
tới khu vực địa lý và phân khúc khách hàng mục tiêu mà quý vị mong
muốn.
Tính toán tiết kiệm tài nguyên | Truy cập các báo cáo về tiết kiệm tài
nguyên và tác động tích cực từ các hoạt động xanh mà quý vị thực hiện.
Chiết khấu và hỗ trợ trực tiếp | Tìm kiếm chiết khấu và nhận trợ giúp
thực hiện các hoạt động xanh.

Nâng cao mức độ công nhận của quý vị
Thực hiện nhiều hoạt động xanh hơn để đạt được mức độ công nhận cao hơn thông qua chương trình này. Lợi ích cho từng cấp độ bao gồm:

Cấp độ 1: Đối tác

Cấp độ 2: Nhà lãnh đạo

Cấp độ 3: Nhà vô địch

• Tấm dán cửa sổ EnviroStars

• Tất cả Các Lợi ích dành cho Cấp độ 1:

• Tất cả Các Lợi ích dành cho Cấp độ 1:

• Tệp đồ hoạ EnviroStars để sử dụng trên
trang web của quý vị

• Chú thích về doanh nghiệp của quý vị
trên các kênh truyền thông xã hội của
EnviroStars

• Phiên bản kỹ thuật số của giấy chứng nhận
công nhận

• Được liệt kê trong danh bạ doanh nghiệp

Đối tác

Đối tác và Cấp độ 2: Nhà lãnh đạo

• Tài trợ bài đăng trên Facebook bao gồm
tên doanh nghiệp của quý vị (không
riêng biệt)

• Một nghiên cứu trường hợp nhỏ về hoạt
động xanh của doanh nghiệp quý vị trên
trang web EnviroStars

• Chọn tài liệu quảng cáo

• Doanh nghiệp được xuất hiện nổi bật
trong quảng cáo kỹ thuật số nhắm mục
tiêu đến khu vực địa lý mà quý vị lựa chọn

• Được xem xét để trao giải thưởng
• Có các cơ hội được xuất hiện nổi bật trên
phương tiện truyền thông

xanh EnviroStars

1.877.220.7827 | info@envirostars.org | EnviroStars.org

