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Yeşil Lojistiğe geçiş 1 ve 2 eğitim paketleri lojistik şirketlerinin ve lojistik süreçleri olan firma,
kurum ve kuruluşların ” Yük Taşımacılığının ve Lojistik Emisyonlarının Temelleri, Hesaplama,
İzleme ve Raporlama” konularında anlaşılabilir ve kapsamlı bir genel bakış sağlar. Eğitim programı
lojistik operasyonları, tedarik zinciri ve nakliyenin çevresel performansının geliştirilmesi için
ölçülmesinden başlar ana stratejilerin belirlenmesine kadar uzanır.
Bu eğitimler lojistik ve taşımacılığın tüm ana dallarını, sera gazları ve yerel kirleticilerin izlenip
raporlanmaları, bunun yanında tedarik zincirindeki taşımacılık ve lojistik operasyonların çevresel
performanslarının iyileştirilmeleri konularıını içerir. Sera gazları ve diğer emisyon hesaplamaları
şirketlerin kendi nakliye ve lojistik operasyonlarını yeniden değerlendirmelerine imkan verir ve
aynı zamanda emisyon azaltma ve performans geliştirici stratejiler Için ölçme olanağı sağlar.
Şirketlerin yük nakliyesinde kullanacakları ticari mod seçimleri ve optimizasyonları konusunda
hedef belirlemelerine yardımcı olacaktır.
Bu eğitimler nakliye ve lojistik emisyonlarıyla ilgili tüm kurumsal ve yerel yöneticiler ve yine ilgili
enerji yöneticileri, satın almacılar ve sürdürülebilirlikle alakalı herkes için geliştirilmiştir. Eğitim
sonunda katılımcılar öğrendiklerini kendi iş yerlerinde çok iyi bir şekilde anlatabilecek duruma
geleceklerdir.
Yeşil lojistik eğitimleri 16 ülkenin üye olduğu" Green logistics Consultants Group " katkılarıyla
hazırlanmıştır.
YEŞİL LOJİSTİĞE GEÇİŞ EĞİTİMİ - 1
• YEŞİL LOJİSTİĞE GEÇİŞ ADIMLARI NASIL ATILIR? ÖNÜMÜZDEKİ YASAL ZORUNLULUKLARA
• UYUMU NASI SAĞLAYACAKSINIZ? , KARBO AKREDİTASYONU NEDİR? NASIL ALINIR? VE DİĞER
YEŞİL LOJİSTİK SÜREÇLERİ.
• ATIK YÖNETİMİ.
• TERSİNE LOJİSTİK.
• DOĞRU YAKIT SEÇİMİ VE YAKIT GÜVENLİĞİ .
• YEŞİL DEPOLAR VE DEPOLARDA ENERJİ YÖNETİMİ .
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• ŞİRKETİNİZDE DÜŞÜK KARBONLU LOJİSTİK İÇİN GEREKLİ OLAN ÇEVRESEL İNSİYATİFLER
NELERDİR?
• YEŞİL OLMAK İÇİN GEREKLİ ÇEVRESEL İNSİYATİFLERİ ŞİRKETİNİZDE NASIL UYGULARSINIZ?
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mağazaya hizmet eden, kendi filosunu yöneten 50 milyon dolar yatırım maliyetli Tescokipa
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Danışmanlık yöneticiliği görevini sürdürmektedir.

Tüm Hakları Saklıdır. 2013

