Ecoact tanıtımı.
İklim ortağınız.

Misyonumuz.
İklim eylemleri.
EcoAct olarak işletmelerin ve
kuruluşların iklim hedeflerinde
başarılı olmalarına yardımcı
olmayı amaçlayan uluslararası
bir danışmanlık firması ve
proje geliştiricisiyiz. Çevresel
sürdürülebilirlikle ilgili zorlukları
basitleştiriyoruz, karmaşıklığı
ortadan kaldırıyoruz ve düşük
karbonlu bir dünya için ısmarlama
çözümler sunmak için bireyleri ve
ekipleri güçlendiriyoruz.
Deneyimlerimiz bize iklim
eyleminin ve ticari performansın
artık birbirinden farklı olmadığını
söylüyor. Misyonumuz, hem iklim
hem de müşterilerimiz için gerçek
değer sağlayan sürdürülebilir
iş çözümleri sunmanın yolunu
açmaktır..

Yaklaşımımız.
Yaklaşımımız hem geniş hizmet yelpazemizdeki çalışmalarımızın standardı için çıtayı belirler
hem de müşterilerimize nasıl destek verdiğimizi, onların amaçlarını gerçekleştirmelerinde, işlerini
analiz etmelerinde ve etkili eylemler belirlemelerinde nasıl yardımcı olacağımızı tanımlar.

İsteklilik.

Analiz.

Eylem.

Kuruluşunuzun iklim
değişikliği etkilerini ele
almak için stratejik istekleri.

İklim değişikliğinin etkileri konusunda
faaliyete geçmek için veri toplama,
yönetim ve değerlendirme.

İklim değişikliği çalışmalarına
ilişkin proje tasarımları ve
stratejiler.

Hizmetlerimiz.

Strateji Oluşturma.
İklim hedeflerinize ulaşmak için
sağlam bir strateji önemlidir ve
bizler aşağıdaki stratejik alanlarda
size destek verebiliriz.
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Hesaplama ve Yönetme.
Faaliyetlerinizin etkisini belirleyin
ve hedeflerinize ulaşmak için
verilerinizi yönetin ve iklim ve ticari
performansınızı artırın.
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Karbon Ayakizi
Sistemler ve Yazılımlar
Enerji Yönetim Sistemleri
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
Kapsam 3

Karbon Nötrlük
İklim Risk Değerlendirmesi
Stratejik İnceleme
Bilim Temelli Hedefler
The Task Force on Climate-related
Financial Disclosures (TCFD)

Etki Yönetimi.
Dünya üzerindeki etkinizi
azaltmanın en iyi yolunu
bulmanıza ve hatta pozitif bir etki
yaratmanıza yardımcı olabiliriz.
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Yenilebilir Enerji
Gönüllü Karbon Denkleştirme
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Karbon Fiyatlandırma
Proje Geliştirme

Sürdürülebilirlik
Raporlaması.
En iyi uygulanabilir sürdürülebilirlik
raporlaması ile ticari avantaj elde
edin.
++ Mevzuata uyum
++ CDP
++ Raporlama uygulamaları: GRI,
DJSI ve CDSB
++ Paydaşların katılımı
++ İletişim ve KSS faaliyetleri

Bizim çalışanlarımız.
Sizin çözüm ortaklarınız.
EcoAct uzmanlarımızdan
her biri ortak bir amaç için
çalışır: organizasyonların
hem dünyamız hem de
iş dünyası için pozitif
değişim yaratmaları için
desteklenmesi. Değerlerimizi
kendi KSS yaklaşımımızla da
koruyor ve yaşatıyoruz.

120’den fazla
iklim uzmanı

Küresel
ekip

Bir şirket olarak, 12 yıldan
fazla deneyime sahibiz
ve şimdi bünyemizde
geniş bir bilgi ve uzmanlık
yelpazesine sahip
büyük bir uzman ağını
bulunduruyoruz.

Yerel ekiplerimizle
yedi ülkede faaliyet
gösteriyoruz: Fransa,
Birleşik Krallık,
İspanya, ABD,
Türkiye, Sudan ve
Kenya.

Sektör
öncüleri
Sektörel yenilikleri ileriye
taşıyan özel bir Araştırma
ve Geliştirme Birimine ve
uzman Proje Geliştirme
ekiplerine sahibiz.

Müşterilerimiz.
Dünyanın en büyük kuruluşlarından aile şirketlerine kadar tüm endüstri sektörlerinde 400’den fazla iklim
konusunda kararlılıklarının hayata geçirilmesinde müşteriye yardım ederek çalışmaktan gurur duyuyoruz.

Profesyonel çözüm ortağınız.
Ortaklıklarımız sayesinde endüstrinin ilerletilmesi için işbirliği yapıyoruz ve düşük karbonlu bir geleceğe
öncülük ediyoruz.

İklim uzmanlarınız.
Pozitif etki için çözüm ortağınız.
EcoAct Türkiye
turkeyoffice@eco-act.com
EcoAct ABD
usaoffice@eco-act.com
+1 646 757 8174
EcoAct Birleşik Krallık
ukoffice@eco-act.com
+44 (0) 203 589 9444
EcoAct France
contact@eco-act.com
+ 33 (0) 1 83 64 08 70
EcoAct İspanya
contacta@eco-act.com
+34 935 851 122
EcoAct Kenya
kenyaoffice@eco-act.com

