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Nemzetközi versenyen ért el dobogós helyezést a Körkörösgazdaság.hu
A Veolia által támogatott környezetvédelmi szemléletformáló projekt a kommunikációs szakmában
is sikert aratott
A Veolia Energia Magyarország Zrt. által létrehozott és működtetett Körkörösgazdaság.hu web- és
Facebook-oldala bronz helyezést ért el a 2019 PRGN Best Practice Awards versenyén.
A szoros versenyben mintegy 50 ország ügynöksége mérettette meg magát a világ minden részéről. A
dobogós harmadik helyezést a PRGN Best Practice Awards - Content marketing and SEO kategóriájában
sikerült megszerezni. A weboldal és a hozzá kapcsolt közösségi médiafelület a kommunikációs szakma
elismerését az értékes és edukatív szakmai anyagok, a követőszerzés, valamint a közösségépítő
funkciói révén nyerte el.
A Veolia magyar leányvállalata által támogatott Körkörösgazdaság.hu a tartalmakban is folyamatosan
igyekszik megújulni, ezáltal reflektálva és kiszolgálva a követők igényét. Az oldalon egyszerre
olvashatók fajsúlyosabb témájú szakmai cikkek, aktuális hírek hazánkból és a nagyvilágból,
fenntarthatósági szempontból példát jelentő emberekről készült portrék és előremutató, bolygóvédő
tevékenységek a világ minden pontjáról. Ezen kívül rendszeresen készülnek kreatív infografikák és
videók is az oldalra, sőt, a jövőben az eddigi rovatok mellett (Tudtad-e, Egypercesek, Elgondolkodtató,
Arcok, Hírek) egy Interjúk menüpont is elindul.
A Körkörösgazdaság.hu nem csak a virtuális térben, de a valós életben is igyekszik összekapcsolni az
embereket. Ennek ékes példája a 2019 tavaszán megrendezett „Körkörös városi kalandozások”
gyermekrajz-pályázat, amelyre az ország különböző pontjairól érkeztek be általános iskolások által
készített, a fenntarthatóságot és zöld világszemléletet tükröző pályaművek. A nyerteseket a Veolia
értékes természettudományos társasjátékokkal jutalmazta. A weboldal szerkesztőségi csapata a
jövőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy a legszélesebb érdeklődési körben lássa el olvasóit
a fenntarthatóság témájában.
Az Amerikai Egyesült Államokbeli Delaware államban bejegyzett PRGN (Public Relations Global
Network) egyike a világ 10 vezető PR ügynökségi hálózatának. A 2019-es PRGN Best Practice Awards –
Content Marketing and SEO kategóriájában a Goodwill Communications Kft. nyújtotta be a pályázatot.
***
A Veolia Energia Magyarország Zrt-ről:
A Veolia Energia Magyarország Zrt. több mint 25 éves szakmai tapasztalattal a magyar energetikai
piac meghatározó szereplője, önkormányzati és közületi szerződésállományának meghatározó része –
például a pécsi, dorogi, esztergomi vagy tatai lakossági és intézményi távhőszolgáltatás – a 2020-as
évekbe nyúlik előre. A társaság 2013 folyamán stratégiai együttműködési megállapodást kötött
Magyarország kormányával.

A vállalatcsoport jelenleg több mint 1000 főt foglalkoztat, országosan több mint 250 üzemeltetett
telephelyen van jelen. A cégcsoport konszolidált árbevétele 2017-ben 55,1 2018-ban pedig 69,4 milliárd
forint volt.
A cégcsoport 50 hazai önkormányzat több létesítményét, 85 állami és középületet, 36 egészségügyi és
szociális intézményt és 57 ipari telephelyet lát el energiával. Emellett a magyarországi Veolia csoport
által üzemeltetett távhőszolgáltatók 12 városban immár 13,5 ezer lakás távfűtéséről gondoskodnak,
miközben országszerte a vállalat további közel 117 000 lakossági és intézményi ügyfél számára termel
hőenergiát.
Az országos kiterjedésű cégcsoport energetikai szolgáltatások üzletága hőtermelő- és elosztó
rendszerek üzemeltetését végzi önkormányzatok, költségvetési szervek és a magánszektor számára, de
tevékenységi körébe tartozik ezen felül a teljes körű létesítmény-üzemeltetés és az ipari outsourcing is.
A Veolia Energia Magyarország Zrt. éves hőenergia-termelése megközelíti a 7700 terajoule-t, és évente
több mint 1090 gigawattóra villamos energiát állít elő, továbbá egy 36 gázmotorból álló, összesen 50
megawatt kapacitású virtuális erőművet kitevő országos rendszert üzemeltet.
A Veolia Energia Magyarország Zrt. erőművi üzletágának hét egységében (a pécsi Pannon Hőerőmű
Zrt., a Kőbányahő Kft., a dorogi, debreceni és nyíregyházi erőművek, a szakolyi DBM Zrt. és az ajkai
Bakonyi Erőmű Zrt.) magas hatásfokú földgáztüzelésű és megújuló energiát – biomasszát – felhasználó
blokkok működnek, ezzel is tükrözve a cégcsoport környezetbarát energiatermelés iránti
elkötelezettségét.
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