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Delujemo kot turistična agencija, katere poslanstvo je svojim strankam zagotoviti enkratno lokalno
izkušnjo in dodati dejavnosti v našo lokalno ponudbo. To počnemo, hkrati pa spodbujamo kulturno in
okolju prijazno sodelovanje s tesnimi povezavami z lokalnimi dobavitelji. Menimo, da je naša naloga,
da neposredno sodelujemo z dobavitelji, strankami in skupnostjo, s čimer spodbujamo trajnost, in sicer
z izobraževanjem in ohranjanjem kulturnih in naravnih virov v naših destinacijah.

Mehka mobilnost
Namesto prevoza, ki ga poganjajo fosilna goriva, so zaposleni uporabljali kolesa, ki so okolju in
zdravju prijazna. Kolesa so bila uporabljena tudi kot marketinški material, tj. Kot dodatek za naše
blagovne znamke.

Poraba energije in papirja
Nadaljevali smo z zmanjševanjem količine tiskanih materialov. Poleg tega je bilo 60% našega
materiala za promocije in oglaševanje natisnjeno na certificiranem recikliranem papirju. Za
pisarniški tisk smo uporabili tudi certificirani reciklirani papir. Zavrženi pisarniški papir je bil
ponovno uporabljen za beležke med sestanki in delavnicami.
Pisarniške elektronske naprave so bile nastavljene na način varčevanja z energijo.
Politika izklopa luči se dosledno izvaja in vseh prostorih uporabljamo motivacijske znake za
varčevanje z elektriko in vodo. Pri ogrevanju prihranimo tako, da ko zapustimo pisarne,
izklopimo ogrevanje ter poleti ne uporabljamo klimatske naprave. Namesto tega uporabljamo
naravno prezračevanje.

Ravnanje z odpadki
Nadaljevali smo s ciljem, da zmanjšamo količino odpadkov. Leta 2019 smo večino odpadkov, ki
nastanejo v naši pisarni, ločili in nato reciklirali. Kadar je bilo mogoče, smo se poskušali izogniti
embalaži.Pisarniške potrebščine, kot so milo, toaletni papir, kava in sladkor, so se kupovali
enkratno v večjih količinah. Prešli smo na nakup kave, čaja in čokolade z znakom Fair Trade.
Poleg tega so naši novi zaposleni prejeli steklenice za večkratno uporabo in na ta način
plastične izdelke nadomestili z bolj trajnostno izbiro. Plastične skodelice smo zamenjali
zamenjali z navadnimi kozarci. Prepovedali smo uporabo plastičnih slamic.

Nabavna politika
Pri nakupu zalog za našo pisarno smo dali prednost izdelkom iz recikliranih materialov. Poleg tega
smo lokalno skupnost podprli z nakupom hrane in drugih storitev pri lokalnih ponudnikih ter s
spodbujanjem gostov, da obiščejo lokalne restavracije, trgovine in znamenitosti.

Lokalna skupnost
Zavzemamo se za pošteno in spoštljivo ravnanje z ljudmi, vključno z našimi uslužbenci, gosti,
poslovnimi partnerji in lokalnimi prebivalci. Kako poslujemo z lokalnimi restavracijami in bari ter
drugimi ponudniki storitev. Ko smo v letu 2019 povečali število naših aktivnosti, se je
sodelovanje z lokalnimi ponudniki storitev še okrepilo.
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