
 Iliad Group تحمل عالمة إيكو طاقة 100: تشتغل اآلن بكهرباء ٪

٪  مع معايير إضافية لضمان االستدامة واإلضافة100 كهرباء متجددة  

Iliad Group.هي مزود أوروبي سريع النمو لخدمات االتصاالت ، ولها أنشطة رئيسية في فرنسا وإيطاليا وبولندا 

 المدفوعة مسبًقا والوصول إلى اإلنترنت وخدماتSIMتشمل عملياتهم كمزود لخدمة الهاتف المحمول بطاقات 

االستضافة.

 التحول إلى الكهرباءIliad Groupفي العام الماضي ، قررت 

٪. في فرنسا وإيطاليا ، تم الوصول إلى هذا الهدف100المتجددة بنسبة 

 في2022اآلن والشركة في طريقها للوصول إلى هذا الهدف في عام 

بولندا أيًضا.

أثناء وضع استراتيجيتها الخاصة بالطاقة المتجددة ، قررت الشركة

إظهار القيادة وزيادة دعمها النتقال الطاقة في أوروبا والعالم من خالل

بذل جهد إضافي.

قررت مجموعة إلياد شراء الكهرباء من منشآت محلية قريبة قدر اإلمكان من أماكن االستهالك في فرنسا●

وإيطاليا وبولندا.



إنهم يشترون في المقام األول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المنشآت الحديثة التي تم تشغيلها بعدL عام●

2015.

كل الكهرباء المتجددة التي يستخدمونها تحمل عالمة إيكو طاقة البيئية.●

إيكوطاقة كأداة للقيادة والتواصل

لم يكن اختيارهم للكهرباء المتجددة التي تحمل عالمة إيكوطاقة من قبيل الصدفة. تكمل معايير ونطاق وأساليب

.Iliad Groupعالمة إيكوطاقة البيئية العديد من أهداف االستدامة ل

:Iliad Group، رئيس المسؤولية االجتماعية للشركات في Walter Delageيوضح 

 ، نحب أن نفعل األشياء بالشكل الصحيح! من أجل الوصول إلى هدفنا المتمثل فيIliad Group"في 

٪ من الكهرباء من مصادر متجددة للمجموعة بأكملها ، أردنا اختيار معايير صارمة100تغطية 

ومتطلبة لالستدامة. عالمة إيكوطاقة البيئية معترف بها ومطمئنة ألنها تعني أننا نختار فقط التركيبات

ذات التأثير المحدود على الطبيعة وتضمن إيكوطاقة ذلك في جميع مواقع عملياتنا الثالثة ، فرنسا

وإيطاليا وبولندا. االرتباط بأهداف التنمية المستدامة مهم أيًضا ".

 للكهرباء المتجددة التي تحمل عالمة إيكوطاقة إلى التأثيرات اإليجابية اإلضافية إلىIliad Groupيمتد اختيار 

ما هو أبعد من ذلك: تمول إيكوطاقة مشاريع الطاقة النظيفة الجديدة في البلدان النامية التي تساهم في أهداف

التنميةL المستدامة وتنفيذ أنشطة الدعوة في البلدان التي ال يزال سوق الطاقة المتجددة فيها محدوًدا.

 أنهم انضموا إلى االتفاق العالمي لألمم المتحدة هذا العام وبدأوا بالفعل فيWalter Delageيضيف 

المساهمة في أهدافه:  

"بشكل جيد، يتناسب تمويل قدرة إنتاج طاقة متجددة إضافية من خالل صندوق المناخ التابع لمنظمة إيكوطاقة

مع هدف التضامن المناخي، وهو عنصر من عناصر اتفاقية باريس للمناخ أيًضا."

 الستخدام شعار إيكوطاقة على بواباتهم على اإلنترنت وفي متاجرهم للتواصلIliad Group إللهام اآلخرين ، تخطط 

٪.100حول اختيارهم للطاقة التي تحمل عالمة إيكوطاقة بنسبة 

Iliad للكهرباء المتجددة التي تحمل عالمة إيكوطاقة و سنستخدم مثال Iliad Groupنحن نقدر اختيار 

Group.لتعزيز المزيد من العمل المناخي في سوق الطاقة لالتصاالت السلكية والالسلكية والقطاعات األخرى 

2021 أكتوبر 4ُنشر في 


