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TYTUŁ: DORADZTWO USŁUGI EKOLOGICZNE WSPÓŁPRACA EKOEXPERT

CENA: 100,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i
Gospodarcze (.: ekoexpert :.)
  Adres: Młynowa 17 lok.1
  Miasto: Białystok
  Województwo: podlaskie
  Telefon: 857444460
                

OPIS:

Firma EkoExpert wykorzystuje potencjał wiedzy i wieloletniego doświadczenia do zapewnienia firmom i instytucjom właściwego
wsparcia w wypełnianiu obowiązków środowiskowych związanych z prowadzoną działalnością. Firma EkoExpert oferuje kompleksowe
usługi ekologiczne dla firm i instytucji włącznie z zapewnieniem kompleksowej obsługi ekologicznej firmy, opracowywaniem
dokumentacji środowiskowej firm i instytucji, przygotowaniem firm i instytucji do kontroli środowiskowej, jak również realizacją usług
szkoleniowych w zakresie zarządzania ochroną środowiska w firmie. Działania podejmowane przez doradców środowiskowych z firmy
EkoExpert zapewniają prawidłowe oraz terminowe wypełnianie obowiązków środowiskowych, w tym: obowiązków sprawozdawczych,
obowiązków rozliczeniowych oraz innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert
posiadają niezbędne doświadczenie zapewniające najwyższy poziom obsługi ekologicznej oraz najwyższą jakość przygotowywanych
opracowań dotyczących ochrony środowiska. Firma EkoExpert realizuje również projekty ekologiczne służące poprawie warunków
funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym specjalistyczne szkolenia ekologiczne obejmujące kluczowe aspekty funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Szkolenia ekologiczne przygotowane przez firmę EkoExpert obejmują wszelkie zagadnienia związane z
funkcjonowaniem przedsiębiorstw, w tym efektywnością energetyczną, ochroną wód, powietrza, zarządzaniem odpadami, w tym
opakowaniami, odpadami niebezpiecznymi, odnawialnymi źródłami energii, oceną środowiskową inwestycji itp. Eksperci środowiskowi z
firmy EkoExpert w trakcie szkolenia prezentują rozwiązania kwestii dotyczących ochrony środowiska w firmie zgodne z aktualnym
stanem prawnym oraz udostępniają praktyczne narzędzia takie jak: formularze interaktywne, arkusze kalkulacyjne, wzory dokumentów,
które umożliwiają prawidłowe oraz terminowe raportowanie do organów kontroli środowiskowej. Współpraca z firmą EkoExpert
umożliwia powierzenie wypełniania obowiązków środowiskowych naszym ekspertom środowiskowym, którzy zadbają o terminowe oraz
prawidłowe składanie sprawozdań środowiskowych, raportów, analiz, wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego, wniosków
aplikacyjnych o fundusze europejskie itp. Firma EkoExpert od wielu lat jest liderem usług środowiskowych na Podlasiu, posiada liczne
referencje dotyczące współpracy z najważniejszymi jednostkami administracji publicznej, jednostkami samorządowymi i firmami. Oferta
firmy EkoExpert obejmuje kompleksowe doradztwo ekologiczne, doradztwo gospodarcze, pełen zakres usług środowiskowych oraz usługi
szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska. Zachęcamy do wypełnienia bezpłatnej ankiety na firmowej stronie internetowej
www.ekoexpert.com.pl, która pozwoli firmie EkoExpert na przesłanie Państwu bezpłatnie oferty współpracy ekologicznej dostosowanej
do potrzeb Państwa firmy zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert chętnie udzielą wszelkich
dodatkowych informacji telefonicznie 85 744 44 60 lub w odpowiedzi na zapytania przesłane na adres biuro@ekoexpert.com.pl


