
Ekološka oznaka HOLZ VON HERE je na-
vedena v vseh ustreznih platformah za 
trajnostno potrošnjo, trajnostno narocanje 
in trajnostno gradnjo.

Zašcitena krovna blagovna znamka HOLZ 
VON HIER vam odpira megatrende in viso-
ko povpraševanje kupcev ter tako ustvarja 
edinstvene prodajne tocke.

Izvajanje je preprosto, enostavno in hitro. 
Lahko zacnete takoj, na primer v primeru 
konkretnega objekta ali objekta.

Orodja vam ne omogocajo le lažjega prib-
liževanja strankam, temvec vam tudi poma-
gajo najti dobavitelje in na razlicne nacine 
narediti vaše izdelke vidne.

NARAVA 
PODNBJA
REGIJA
Brez namenskih podjetij
ni prakticne zašcite podnebja

Uporaba kratkotrajnega lesa 
pri nabavi surovin, proizvod-
nji in trženju pomeni zašcito 
podnebja in okolja, podpiran-
je lastne regije in tockovanje 
tock s stranko. 

Znak za okolje
dokazilo o poreklu
za lesno industrijo

in dobrodelne pobude

predstavil
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Zakaj druga oznaka? Zlasti v casu narašcajoce globaliza-
cije postajajo zaupanja vredne oznake vedno bolj pomembne 
za številne stranke. Les ne gleda na izvor in nacine. HOLZ 
VON HIER vas podpira kot edino znamko, ki združuje varstvo 
podnebja in okolja z dodano regionalno vrednostjo.

Ali moram spremeniti dobavitelja (-e)? Ne! Kupiti mora-
te samo toliko surovin iz podjetja, ki je registrirano pri podjet-
ju Wood, kot želite certificirati izdelke. Ce vaš dobavitelj še ni 
tam, bomo z veseljem govorili z njim.

Kar potrebujem za svojo produkcijo, ne obstaja kot 
les. Medtem je že vecina obicajnih materialov in surovin tudi 
z lesom, kar dokazuje. Mreža še naprej raste.

Stranka šteje samo ceno. Izkušnje kažejo nekaj dru-
gacnega. Poskusite! Povejte svojim strankam o HOLZ TU-
KAJ in zakaj je to pomembno. Preseneceni boste, kako po-
membni so ekološki, avtenticni izdelki za številne stranke.

Enostavno, prilagodljivo, poceni ... 

Sodelovanje je enostavno s HOLZ FROM TUKAJ:

•	 Brez vzpostavitve sistema upravljanja.
•	Ni programske opreme, ki jo je treba namestiti.
•	Nobenega revizorja, ki pride v obrat enkrat letno.
•	Ni splošnih omejitev proizvodnje in. \ T
•	 Poslovna dejavnost podjetja.
•	 Vse kar potrebujete je dostop do interneta.
•	 Sodelovanje je možno takoj, npr. v primeru projekta 

betonske konstrukcije ali opreme objekta.
•	 Posamezni izdelki ali dobave se lahko potrdijo
•	 Nizki stroški.

Uporabite megatrende in pridobite kupce

Certifikat HOLZ VON HIER © identificira lesne izdelke, ki so 
proizvedeni nadpovprecno v smislu prevoza in so bili tako 
proizvedeni posebej podnebno in okolju prijazno po celotni 
predelovalni verigi do tocke uporabe. Surovine prihajajo iz 
gozdov, ki se trajnostno upravljajo. 

Osebni certifikat za vaše stranke

Vedno bolj globalni prevoz blaga in surovin znatno prispeva 
k podnebnim spremembam in okoljskemu odtisu izdelkov. 
Promet je tudi edini sektor v EU, ki stalno narašca in ne 
zmanjšuje emisij CO2. Vsa prizadevanja za zmanjšanje emi-
sij CO2, kot so povecanje tehnicne ucinkovitosti, biogoriva 
itd. ne more ustaviti povecanja. To vpliva na okolje in pod-
nebje, povezano je z visokimi gospodarskimi stroški in slabi 
regionalno gospodarstvo.

Številne stranke javnega sektorja so zainteresirane za spod-
bujanje regionalnih gospodarskih ciklov in išcejo argumente 
za utemeljen izbor regionalnih podjetij v okviru razpisov in 
javnih narocil. Tukaj les iz Here kot izvedljiv znak za okolje 
zagotavlja pomemben most in vam zagotavlja pomembne 
bonus tocke v obcinah in javnem sektorju.

HOLZ VON HIER namerno zagovarja akterje javnega sektorja 
in zagotavlja informacije o možnostih, ki jih ponujajo javni 
razpisi.

Rezultat z javno roko!

Macesen iz Sibirije? Javor iz 
Kanade? Jelka z Urala?

Skupaj znova naredimo 
les eno najbolj ekoloških 
gradbenih materialov in 
izdelkov.  

Z HOLZ VON HIER-jem obravnavamo dve izjemni, dolgorocni 
megatrendi: (1) okolju prijaznejši, trajnostni proizvodi in (2) re-
gionalizacija, avtenticnost. Glede na dobro znane študije tren-
dov danes 60% potrošnikov kupuje ciljne trajnostne izdelke. 
Za 87% teh kupcev so to predvsem proizvodi, proizvedeni v 
regiji. S certifikatom HOLZ VON HIER za vaše izdelke lahko 
dosežete vedno vecjo skupino kupcev.

Ljudje kupujejo predvsem zaradi custvenih razlogov in ljube-
zenskih zgodb o izdelkih. Neprofitna iniciativa HOLZ VON HIER 
(z istoimensko okoljsko oznako) pomaga pripovedovati zgodbe 
o vaših izdelkih.  

Holz von Hier zagotavlja: 

Vecjo vidljivost za vaše delovanje z namestitvijo

portal holz-von-hier.de (+ platforme CO) kot platforma za 
združevanje kupcev, ki išcejo trajnostne izdelke.

Uporaba krovne blagovne znamke z jasnim sporocilom za 
lastno trženje, da se profiliramo proti okolju.

Znak za okolje, priznan v vseh ustreznih nacionalnih plat-
formah za trajnostno potrošnjo, trajnostno gradnjo in traj-
nostna javna narocila. Dodaten okoljski odtis zagotavlja vse 
pomembnejše podatke LCA za okoljsko dokumentacijo vaših 
zgradb in objektov.

Narašcajoca mreža za boljšo razpoložljivost regionalnih ma-
terialov, kot so: les, KVH, BSH, CLT, MHM, masivne lesene 
plošce, fasadni in krovni les, okna, gradbeni elementi, not-
ranjost, tla, lesna energija, papir in drugi.

Materiali in orodja za pomoc pri promociji in komuniciranju s 
strankami, kot so okoljski simulator, primer primera digitalnih 
izdelkov, zbirka podatkov o objektih, mreža Smart Places in 
drugo.

Uporabite HOLZ FROM TUKAJ 
in narišite izdelke. Naj bo vaš 
kupec ponosen in mu dajte 
eno posameznega certifikata 
za njegov lesni proizvod.

Morda mislite ali se sprašujete ... 


