Medlemskap
Miljøindex forenkler prosessen for
grønne innkjøp i privat og offentlig sektor
Miljøsertifisering er et viktig tiltak og et signal til omverden om at selskapet er bevisst på sitt miljøansvar.
Som eneste nettsted med en samlet oversikt over miljøsertifiserte bedrifter, synliggjør Miljøindex
virksomhetens miljøfokus og bærekraftig utvikling.
Som en målrettet kommunikasjonskanal rettet mot innkjøpere, bistår portalen profesjonelle brukere i
jakten på grønne bedrifter. Gjennom samarbeidspartnere som Miljømerket svanen, Miljøfyrtårn, og KvaLex,
får innkjøpere fra privat og offentlig sektor lett oversikt over miljømerkede varer og tjenester, miljøsertifiserte
bedrifter samt konsulenter av miljøvennlige tjenester.
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Ubegrenset antall
søkbare bransjer
15 søkeord

Pro

Kontakt oss for mer informasjon:
Ring oss på: 21 62 78 00, e-post: kontakt@kontakt@miljoindex.no
www.miljoindex.no

Medlemsfordeler

Få mest mulig ut av medlemskapet
ditt på Miljøindex
Logg deg inn med tilsendt brukernavn og passord,
og utnytt de mulighetene som finnes for målrettet
og effektiv kommunikasjon.

Oppdater din bedriftsinformasjon

Gjør raske endringer slik at markedet får korrekt informasjon om
din bedrift, med relevante kontaktpersoner og nøkkelinformasjon.

Sertifisering

Synliggjør dine sertifisering som bevis på bedriftens miljøprofil

Anbud og henvendelser

Få tilsendt relevante anbud som legges ut på siden, samt send henvendelser
til aktuelle leverandører. Dette forenkler ditt søk etter gode priser.

Uttrekk

Som medlem av Miljøindex for du muligheten til å gjøre uttrekk
på leverandører og relevante søk. Eksporteres i excel.

Segmenteringsverktøy

Når du logger deg inn får du full oversikt over dine sendte eposter. I tillegg har du
mulighet til å lagre søkene dine, og segmenter de i lister slik at du har full oversikt.
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