ЕКОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ „ЗА ЗЕМЯТА“

Уебинар
„Депозитните системи в Европа: Опитът на Финландия и Литва”
на 3 юни 2021 г. от 14 до 16 ч.
ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ЛЕКТОРИТЕ
Томи Вихавайнен
Господин Томи Вихавайнен е директор на оператора Palpa, който
управлява депозитната система във Финландия. Организацията
управлява системи за връщане на депозити за алуминиеви кутии, PET
бутилки и стъклени бутилки, които могат да се рециклират. Годишният
обем на възвръщаемост е 2 милиарда с общ процент на възвръщаемост
93%. Организацията Palpa има екип от 13 човека и имат стратегия да
възлагат всички операции на външни изпълнители. Господин
Вихавайнен отговаря за услугите за производители и вносители на
напитки, политиките в областта на ИКТ, комуникациите и човешките
ресурси.

Саулиус Галадаускас
Саулиус Галадаускас има солиден опит в управленския екип на Coca-Coca
Baltic от 1996 г., а от 2004 г. е член на управленския екип на BBH /
Carlsberg Baltic. От 2009 г. до момента е президент на литовската
асоциация на пивоварите и директор на публичното предприятие DESA
(депозитна система за многократно зареждащи се стъклени бутилки). От
създаването си през 2014 г. е председател на управителния съвет на
литовския администратор на депозитната система. Г-н Галадаускасс е и
вицепрезидент на Литовския национален олимпийски комитет и
президент на Литовска спортна асоциация на майсторите.

Ако все още не сте се регистрирали имате възможност да го направите
кликвайки на бутона.

РЕГИСТРАЦИЯ

След регистрация ще получите информация за включване в уебинара. Събитието ще се проведе в платформата Zoom
и ще има осигурен симултанен превод от английски език.
Събитието е част от поредицата „Депозитните системи в Европа” на тема системите за възвръщаем депозит за
опаковки за напитки, първото от които се състоя в края на февруари. В това издание ще разгледаме по-задълбочено
две вече утвърдени депозитни системи. За целта сме поканили за лектори представители на организациите,
управляващи депозитните системи във Финландия и Литва.
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