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DUURZAAM SUCCES MET BIZHUB ECO.
Steeds meer bedrijven beseffen het: duurzaamheid betekent niet alleen ecologische en sociale
verantwoordelijkheid. Het is ook een belangrijke factor voor succes bij het voldoen aan de eisen
van de klant, het veiligstellen van concurrentievoordelen en het behalen van zakelijke
doelstellingen op lange termijn.
Multifunctionele systeme van Konica Minolta
beschikken standaard over een reeks duurzame
functionaliteiten en technologieën. bizhub ECO helpt u
om optimaal te profiteren van dit potentieel en daarmee
uw steentje bij te dragen aan de maatschappij en het
milieu. Niet alleen verhoogt u zo de efficiëntie van uw
printprocessen en bespaart u waardevolle middelen,
maar u versterkt ook uw reputatie als verantwoordelijk
bedrijf, met aantoonbare maatregelen.

Onze alles-in-één bizhub ECO-service
bestaat uit drie elementen:
– 	Vooraf ingestelde eco-functies
– CO -neutraal printen
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– bizhub ECO sponsoring van bomen

BIZHUB ECO BIEDT U OP MEER
DAN ÉÉN MANIER TOEGEVOEGDE
WAARDE:
Profiteer
Allereerst profiteert u van tastbare economische
voordelen met bizhub ECO: door uw informatieintensieve invoer- en uitvoerprocessen te verduurzamen,
bespaart u aanzienlijk in kosten, tijd en moeite.

Bescherm
Met bizhub ECO ondersteunt u actief de bescherming
van het milieu en sociale verbetering: u bespaart
grondstoffen, compenseert uitstoot en u steunt zelfs
gelijke kansen voor vrouwen in Kenia.

Groei
bizhub ECO is onze intelligente, alles-in-één oplossing,
die u moeiteloos optimaal gemak biedt. Neem
bijvoorbeeld CO2-neutraal printen: u blijft printen
zoals voorheen en Konica Minolta zorgt voor de rest.
Daarnaast ondersteunen we u zelfs met verschillende
communicatiemiddelen, zodat u uw betrokkenheid
bij duurzaamheid gemakkelijk kunt promoten bij uw
stakeholders.
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Vooraf ingestelde ecofuncties: Kosten
verminderen. Grondstoffen besparen.
Werkefficiëntie verhogen.
Onze specialisten configureren uw multifunctionele
systemen zodanig dat uw kantoorprocessen
aanzienlijk efficiënter en voordeliger worden en
minder tijd kosten. Dit zijn slechts enkele van de
configuratiemogelijkheden:
– Dubbelzijdig printen en kopiëren
– 	Automatische verwijdering van blanco pagina‘s
tijdens kopieer- en scantaken
– 	Standaard in zwart-wit printen
– Tonerbesparingsmodus
– 	Printerdriver met My Tab-functionaliteit:
Combinatie van eco-instellingen in één scherm

Uw bizhub ECO sponsoring van bomen:
Betrokken met groei
Met de aankoop van bizhub ECO profiteert u
ook van Konica Minolta‘s samenwerking met het
digitale MVO-platform Treedom, doordat u een
boom sponsort die een lokale kleine boer in Kenia
zal planten en onderhouden. U draagt zo niet
alleen bij aan klimaatbescherming, herbebossing
en biodiversiteit, maar steunt u ook gelijke kansen
voor lokale boerinnen, die met behulp van uw
boom een eigen extra inkomen kunnen genereren.
U kunt uw boom zoeken op de webportal van onze
samenwerkingspartner en zien hoe de boom groeit
en vruchten oplevert.

Laat zien dat u verantwoordelijkheid neemt
CO2-neutraal printen: Printen zoals
voorheen, maar tegelijkertijd het milieu
beschermen

Duurzaam handelen en dat bewijzen: promoot bij uw
medewerkers, klanten en partners uw betrokkenheid bij het
streven naar duurzaamheid in uw bedrijf! Hiervoor stellen
wij u de nodige communicatiemiddelen ter beschikking.

„Enabling Carbon Neutrality“, het CO2-neutraal
printprogramma van Konica Minolta, helpt u de
CO2-uitstoot van uw Konica Minolta-systemen te
neutraliseren en zo het dagelijkse gebruik ervan
nog efficiënter te maken in overeenstemming met
de ecologische doelstellingen van uw bedrijf.
Hiervoor berekenen we de uitstoot die uw
systemen gedurende hun gehele levenscyclus
genereren. Deze wordt 1 op 1 gecompenseerd
door een gecertificeerd compensatieproject van
ClimatePartner, onze samenwerkingspartner.
Vooral gemakkelijk: U hoeft geen extra moeite te
doen!

Ecologisch en sociaal: uw sponsoring van bomen ondersteunt ook gelijke kansen voor vrouwen in Kenia.

DOE NU MEE EN
PROFITEER!
Profiteer nu van onze duurzame alles-in-één bizhub ECO-service en
combineer de verhoogde efficiëntie van uw printprocessen met verantwoord
handelen voor de maatschappij en het milieu.
Met de toekomst in gedachten
Konica Minolta zet zich in voor de creatie van duurzame
toegevoegde waarde, zowel voor het zakelijke succes van onze
klanten op lange termijn als voor de maatschappij en het milieu.
Onze klanten kunnen daarbij rekenen op onze hoogwaardige
activiteiten en oplossingen. Certificeringen en waarderingen
door onafhankelijke instanties bevestigen keer op keer onze
betrokkenheid.
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WE KIJKEN ERNAAR UIT OM U TE HELPEN!
MEER INFORMATIE OVER DIT ONDERWERP:
KONICAMINOLTA.EU/SUSTAINABILITY

