Persbericht

Konica Minolta wint belangrijke award voor
MVO- en milieurapport
Zaventem, 20 april 2017
Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) heeft de ‘Grand Award of Counter Global
Warming Report’ (award van het Japanse ministerie van milieu) gekregen
vanwege zijn buitengewone inzet voor en uitmuntende kwaliteit van de
communicatie op milieugebied. Konica Minolta is erg blij dat het deze
belangrijke award voor het tweede achtereenvolgende jaar gewonnen heeft.
De award is een erkenning voor de bijzondere kwaliteit van het MVO-rapport 2016
en het milieurapport 2016 van Konica Minolta. Vermeldenswaardig zijn vooral de
uitstekende algemene structuur, de grote rijkdom aan informatie en de overzichtelijke
en daardoor gebruiksvriendelijke rangschikking van gegevens. De jaarlijkse
Environmental Communication Awards zijn een gezamenlijk initiatief van het
Japanse Ministerie van Milieu en het Global Environmental Forum. De awards
stimuleren bedrijven om zich in te zetten voor milieubeheer en communicatie op
milieugebied en om de kwaliteit van informatie over het milieu te verbeteren.
Konica Minolta is zich ervan bewust dat organisaties de uitdagingen van wereldwijde
milieuvraagstukken niet in hun eentje kunnen oplossen. Met dit besef werkt Konica
Minolta, samen met externe stakeholders, hard aan het creëren van nieuwe waarden
en gemeenschappelijke groei. Meer specifiek verstrekt Konica Minolta externe
stakeholders informatie over zijn wereldwijde activiteiten op gebied van
duurzaamheid en milieu, waarmee het kansen creëert voor samenwerking.
In zijn MVO-rapport 2016 geeft Konica Minolta in vijf talen informatie over zijn
belangrijkste duurzame activiteiten. Op zijn officiële website plaatst het nog meer
informatie over deze activiteiten.
Daarnaast publiceert Konica Minolta het milieurapport. Dit jaarlijkse rapport gaat
uitsluitend in op milieuzaken, waaronder het algemene milieubeleid van Konica
Minolta en de milieuactiviteiten en -indicatoren in dat jaar.
Met de slogan ‘Giving Shape to Ideas’ presenteert Konica Minolta zich als een
duurzame multinational van groot belang voor de maatschappij, die bijdraagt aan het
oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Dit doet het bedrijf door waarden te
creëren waarmee het via zijn bedrijfsactiviteiten de maatschappij kan versterken.
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Meer weten?

https://www.konicaminolta.be/fileadmin/content/be/Company/CSR_Report/CSR2016
_English.pdf

-------------------------------------Over Konica Minolta Business Solutions (Belgium) NV.:
Konica Minolta Business Solutions (Belgium) NV. is gevestigd in Zaventem (Brussel, België) en is een
dochteronderneming van Konica Minolta Business Technologies, Inc., Tokio, Japan. De onderneming levert diensten
en verdeelt producten, systemen en oplossingen die aan alle voorwaarden van printen op kantoor- en in de productie
voldoen over de volledige levenscyclus van documenten. Hun productengamma gaat van kleur en monochroom
multifunctionele en productieve printsystemen, laserprinters en multifunctionele apparaten tot moderne software die
apparaten naadloos in werkprocessen en IT-omgevingen integreert. Het Managed Print Services concept, genoemd
Optimized Print Services™(OPS) bij Konica Minolta, is een unieke totaaloplossing waarbij bedrijven één
allesomvattende factuur betalen, geldt als toppunt van transparantie, eenvoud en flexibiliteit .Om klanten als print- en
industriële ondernemingen optimaal met krachtige en verdedigbare oplossingen te ondersteunen, investeert Konica
Minolta, als technologische leider voortdurend in onderzoek en ontwikkeling en voert zij regelmatig nieuwe
standaarden in voor de hele printindustrie.
Surf naar www.konicaminolta.be en www.konicaminolta.eu voor meer informatie over de onderneming.
Termen en productnamen kunnen al dan niet (wettig) gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectievelijke
eigenaars en worden hierbij erkend.
Voor meer informatie over Konica Minolta Business Solutions:
Janice Mathues – Marketing Expert Corporate Communications Cluster West
Tel: +32 (0)2 717 09 69
janice.mathues@konicaminolta.be
Perscontact
Betty De Boeck – VPR Consult bvba
Tel: +32 (0)3 777 97 17
konicaminolta@vprconsult.be
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