Promovăm sustenabilitatea
STAR LUBRICANTS se angajează să facă față provocărilor sustenabilității, făcâ nduș i datoria de a contribui la consevarea mediului în care tră im. La Star Lubricants,
administrăm și distribuim produse într-o manieră care ajută creș terea echilibrului
economic, dezvoltarea social și protecția mediului astfel încât viitorul să nu fie afectat
de acțiunile pe care le întreprindem astăzi.
O parte esențială a acestui effort este de a lua măsuri pentru a ne asigura că
societatea noastră are un impact pozitiv și de durată asupra comunităților în care
lucrăm și trăim. Datorită angajaților noștri ș i operațiuni lor pe care le desfasurăm în
condiții de siguranță , contribuim pozitiv, prin eforturi concentrate asupra dezvoltării
sustenabile a afacerii noastre. Echipa noastră a inițiat ș i dezvoltat campanii pentru
promovarea unor produse cu impact scăzut asupra mediului, cum sunt uleiurile de
motor cu emisii reduse de cenuşă de tipul celor din categoriile ESP si LE. Totodată,
i-am sprijinit pe clienții noș tri în recuperarea ș i reciclarea de ulei uzat atât prin
consiliere cât ș i prin intervenție directă, acestea fiind doar câteva exemple dintre cele
mai largi activități de mediu, sănătate, siguranță şi securitate pe care le facem.
Având la dispoziție produsele Mobil, oamenii noștri devin forța din spatele tuturor
eforturilor și realizări lor noastre ce vin în sprijinul sustenabilității . Ne-am angajat să
implementam acţiuni de dezvoltare a afacerii noastre, protejând, promovând și
menținand în același timp , bunurile economice, de mediu și sociale. Succesul nostru
actual și pe termen lung depinde de angajații noștri , a căror ingeniozitate, expertiză
ș i energie ne permit să promovăm sustenabilitatea afacerii noastre ș i să ajutăm
lumea să se îndrepte către un viitor mai bun.
Pentru a vedea cum Star Lubricants promovează sustenabilitatea, va rugam vizitați
www.starlubricants.ro, secțiunea Despre Noi.
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