פיליפ סיטבון
יעוץ אסטרטגי וחדשנות

חן הרצוג
כלכלה ,סביבה ורגולציה

איתמר שוורץ
אחריות תאגידית ,סביבה וקיימות

עמרי הלוי
פתרונות מימון
אנרגיות מתחדשות

אדוה בלמס
Corporate Finance
תעשיה ,טכנולוגיה

רותם זילברברג
Corporate Finance,
נדל"ן וטכנולוגיותMobility ,

שגיב מזרחי

אייל לוין
שיווק ומיתוג

נטלי לורברבוים
גיוס הון לסטרטאפים

Corporate Finance
אנרגיה

Mobility, Cleantech, Energy

למידע נוסף על שירות הייעוץ של  BDOלענף כלכלת הסביבה אתם מוזמנים ליצור עימנו קשר:
כתובת :בית אמות  ,BDOדרך מנחם בגין  ,48תל אביב | דוא"ל | consulting@bdo.co.il :טלפון03 - 6389317 :
 BDOישראל הינה פירמת ראיית חשבון וייעוץ עסקי דינמית ובעלת אוריינטציה עסקית ,הנמנית על הפירמות הגדולות בישראל ,עם למעלה מ1,500 -
עובדים המועסקים בעשרה סניפים ברחבי הארץ ,ומפעילה דסקים ישראלים בסין ,הודו ,ארה"ב ויוראסיה .הפירמה הינה חלק מרשת  BDOהעולמית,
אחת מחמש הרשתות המובילות בעולם בתחומי ראיית חשבון ויעוץ עסקי ,בעלת נציגויות בלמעלה מ 160-מדינות.

כלכלת סביבה

 BDOישראל ,כחלק מרשת  BDOהעולמית ,פועלת אקטיבית בתחום הסביבה:

אתגרים כמו התייעלות אנרגטית ,הפחתת זיהום אוויר ,העלאת היקפי מיחזור ,צמצום
הפסולת ,צמצום טביעת הרגל הסביבתית והתמודדות עם שינוי האקלים הינם חלק
מהתנהלות ארגונים עסקיים.
חברות רבות מטמיעות באופן פרואקטיבי מגוון רחב של יוזמות וולונטריות במטרה לשפר
את ביצועיהן ולהתמודד עם אתגרי הסביבה המהותיים לארגון.
שיקולי איכות הסביבה הינם חלק בלתי נפרד מאסטרטגיה עסקית-כלכלית של ניהול
משאבים ותוצרים בארגון וחיפוש הזדמנויות לחיסכון ,התייעלות תפעולית ,התייעלות
בצריכת משאבים ויישום חדשנויות טכנולוגיות רלוונטיות.

BDO Green
Our commitment to the environment, from grassroots projects to national initiatives.

A better planet.
A better company, too.

יש לנו מה לחדש לכם
בתחומים:

רגולציה סביבתית

תחבורה /רכב חשמלי

אנרגיות מתחדשות

בנייה ירוקה

מיתוג סביבתי

טכנולוגיות חדשנות
קלינטק

בשירותים:

מדיניות לאומית
להפחתת פליטות

הפחתת פחם
וטביעת רגל פחמנית

בחינת כדאיות פרויקטים
וניתוח שוק אינדיקטיבי

שיקולים סביבתיים
בתוכניות אסטרטגיות

רפורמות משקיות ,בחינת כדאיות
משקית ,רגולציית מחירים ומדיניות
משק לאומי

טיפול ומיחזור פסולת

Paperless

מחזור ,הפחתת אנרגיה ,בניה ירוקה  -תוכנית הקיימות
של  BDOהיא מחויבות איתנה בכל הנוגע להגנה
על כדור הארץ BDO .מחפשת תמיד דרכים חדשות
לצמצום טביעת הרגל הסביבתית שלנו ,לחנך את
העובדים שלנו ולהחזיר לקהילות שבהן אנו פועלים.

אחת המטרות המרכזיות של  BDO Greenהיא
להפחית באופן דרסטי את צריכת הנייר .כדי לחסוך
אלפי גיליונות של נייר ,אנחנו רוצים לדבר אתכם
ולשלוח אליכם חומרים דיגיטלית.

