Η 3M και ο διαγωνισμός Worldskills Europe μοιράζονται
το όραμα ενός βιώσιμου μέλλοντος μέσω
της καινοτομίας και της συνεργασίας

Ο διαγωνισμός
EuroSkills 2016 στοχεύει

να γίνει ο πιο βιώσιμος
διαγωνισμός δεξιοτήτων έως τώρα

Μείωση

Επαναχρησιμοποίηση

Ανακύκλωση

Αναδημιουργία

Αναδιαμόρφωση

Οι 5 κεντρικοί πυλώνες αυτής της φιλοδοξίας
Διαρκή θετικά
αποτελέσματα σε τοπικό
και εθνικό επίπεδο

Θετική συμβολή στην
κοινωνία και την
οικονομία

Ελαχιστοποίηση των
αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων

Ο διαγωνισμός EuroSkills 2016 θα αποτελεί πρότυπο και
θα είναι πρωτοπόρος για τους βιώσιμους διαγωνισμούς
δεξιοτήτων στο μέλλον

α
ί
ρ
ο
φ
ι
ε
α
ν
η
τ
α
ι
γ
M
3
ς
η
τ
ι
ο
χ
ό
τ
σ
ι
α
κ
α
τ
Επιτεύγμα
Η 3M έχει δεσμευτεί ως προς τη βελτίωση της
δραστηριότητάς της, του πλανήτη μας και κάθε ζωής.
Το 2015 έχει επιτύχει...

Μείωση ενέργειας
σχεδόν 30% από το
2005*

Μείωση οργανικών
ενώσεων 31% από το
2010*

Μείωση χρήσης νερού
42% από το 2005*

*Αναπροσαρμόζονται στις καθαρές πωλήσεις

Στόχοι Αειφορίας 2025
Πρώτες ύλες

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη

Νερό

Ενέργεια & Κλίμα

Ανάπτυξη πιο βιώσιμων
υλικών και μείωση αποβλήτων
παραγωγής κατά 10%

Μείωση της συνολικής χρήσης
νερού κατά 10% και 100%
συμμετοχή των κοινοτήτων με
έλλειψη νερού

Υγεία & Ασφάλεια

Παροχή κατάρτισης σε
5 εκατομμύρια ανθρώπους
παγκοσμίως στην ασφάλεια
εργαζομένων και ασθενών

Επένδυση κεφαλαίων και
προϊόντων για την εκπαίδευση,
τις κοινότητες και το περιβάλλον

Αύξηση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας κατά 25%
και διασφάλιση μείωσης
των εκπομπών αερίων κατά
τουλάχιστον 50% κάτω από το
όριο του 2002

www.euroskills2016.com - www.3m.com

Η 3M και ο διαγωνισμός EuroSkills™ 2016 μοιράζονται
το όραμα ενός βιώσιμου μέλλοντος μέσω
της καινοτομίας και της συνεργασίας

Ο EuroSkills™ 2016 στοχεύει να
γίνει ο πιο

βιώσιμος

διαγωνισμός δεξιοτήτων έως τώρα

Οι 5 κεντρικοί πυλώνες αυτής της φιλοδοξίας

Μείωση

Επαναχρησιμοποίηση

Ανακύκλωση

Αναδημιουργία Αναδιαμόρφωση

Ο διαγωνισμός EuroSkills™ 2016 θα αποτελεί πρότυπο και
θα είναι πρωτοπόρος για τους βιώσιμους διαγωνισμούς
δεξιοτήτων στο μέλλον

Θετική συμβολή στην
κοινωνία και την οικονομία

Ελαχιστοποίηση των
αρνητικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων

Διαρκή θετικά
αποτελέσματα σε τοπικό
και εθνικό επίπεδο
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Επιτεύγματ
Η 3M έχει δεσμευτεί ως προς τη βελτίωση της
δραστηριότητά της, του πλανήτη μας και κάθε ζωής.
Το 2015 έχει επιτύχει...

Μείωση ενέργειας σχεδόν
30% από το 2005*

Μείωση οργανικών ενώσεων
κατά 31% από το 2010*

Μείωση χρήσης νερού
κατά 42% από το 2005*

*Αναπροσαρμόζονται στις καθαρές πωλήσεις

Στόχοι Αειφορίας 2025
Πρώτες ύλες

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη

Νερό

Ενέργεια & Κλίμα

Ανάπτυξη πιο βιώσιμων
υλικών και μείωση αποβλήτων
παραγωγής κατά 10%
Μείωση της συνολικής χρήσης
νερού κατά 10% και 100%
συμμετοχή των κοινοτήτων
με έλλειψη νερού

Υγεία & Ασφάλεια

Παροχή κατάρτισης σε
5.000.000 ανθρώπους
παγκοσμίως στην ασφάλεια
εργαζομένων και ασθενών

Επένδυση κεφαλαίων και
προϊόντων για την εκπαίδευση,
τις κοινότητες και το περιβάλλον
Αύξηση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας κατά

25% και διασφάλιση μείωσης
των εκπομπών αερίων κατά
τουλάχιστον 50% κάτω από
το όριο του 2002

www.euroskills2016.com - www.3m.com

