Животна средина

English

Macedonian

We acknowledge our responsibility to respect the environment and
manage our impacts for the benefit of the communities in which we
operate, and we are committed to measuring and managing those impacts
and finding innovative ways to reduce them. We will:

Ја потврдуваме одговорноста што ја имаме за почитување на
животната средина и за управување со влијанијата што ги
извршуваме за доброто на заедниците во коишто работиме и сме
посветени на мерење и на управување со тие влијанија и наоѓање
иновативни начини за да ги намалиме тие влијанија. Ние:



implement sound environmental practices in the design, development
and operation of our hotels





encourage the development and integration of sustainable
technologies
endeavour to reduce our use of energy and water, and re-use and
recycle the resources consumed by our business wherever practical





engage our customers, colleagues, hotel owners, suppliers and
contractors in our efforts to protect the environment





provide the training and resources required to meet our objectives





monitor, record and benchmark our environmental performance on a
regular basis
make business decisions that take these commitments into account



communicate our policies, practices and programmes to all our
stakeholders.












ќе спроведеме здрави практики за заштита на животната
средина во смисла на дизајнирање, развој и функционирање
на нашите хотели
ќе поттикнеме развој и интеграција на одржливи технологии
ќе се потрудиме да ја намалиме употребата на енергија и вода
и повторно да ги употребуваме и рециклираме ресурсите што
се користат при нашите деловни активности секогаш кога е
изводливо
ќе ги вклучиме нашите клиенти, колеги, сопственици на хотели,
снадбувачи и изведувачи во напорите за заштита на животната
средина
ќе обезбедиме обука и ресурси потребни за остварување на
целите
редовно ќе ги набљудуваме, евидентираме и измериме нашите
резултати во однос на животната средина
ќе донесуваме деловни одлуки во кои ќе бидат земени предвид
овие заложби
ќе им ги соопштиме политиките, практиките и програмите на
сите наши акционери.
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