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Liebherr-Hausgeräte GmbH Управление на корпоративната отговорност

Отговорност и устойчивост Холистична стратегия за корпоративна отговорност

Като част от фирмената група Либхер ние имаме повече от шест десетилетия опит в областта на охлаждането и замразява-
нето и се числим към европейските лидери в бранша. Принципът на устойчивото развитие се прилага във всички отрасли 
на компанията с цел единодействие на икономика, екология и социални въпроси.

Либхер е семейна компания с дългогодишни традиции и утвърдени основни ценности. Една от тези ценности е: „Носим 
отговорност: искаме да изпълняваме нашата отговорност по отношение на обществото и на околната среда по всяко 
време.“ За да прилагаме тази основна ценност, разглеждаме темата за корпоративната отговорност цялостно и във всички 
стадии на жизнения цикъл на продукта.

5 производствени 
предприятия  
по света

51 млн. евро 
Инвестиции за 2019 г.

(+18,6 % спрямо 2018 г.)

983 млн. евро 
Оборот за 2019 г. (+4,0 % спрямо 2018 г.)

6 190 
служители за 2019 г. 

(-0,3 % спрямо 2018 г.)

2,24 млн. 
Продажби за 2019 г.:  
брой хладилници и фризери  
(-1,0 % спрямо 2018 г.)

Стратегическианализ
със заинтересовани страни за запитване 
за желания

Принципи за устойчиво  
икономическо управление
Хармония между икономика, екология и общество

холистична

Стратегия за корпоративна
отговорност
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Цели за устойчиво развитие Продукти

Ние даваме своя принос за постигане целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) Качество, дизайн и иновации

През 2016 г. Организацията на обединените нации призова държавите, институциите, компаниите и хората по света да 
изявят и увеличат своя специален принос за постигането на 17 амбициозни цели за устойчиво развитие. Ние даваме своя 
съществен принос за цели 12 – устойчиво потребление и производство, 11 – устойчиви градове и общини и 13 – мерки за 
опазване на климата.

С нашите продукти с дълъг експлоатационен живот, ефективни по отношение енергия и ресурси, искаме да допринесем 
за устойчива икономика и устойчив начин на живот. Във фазата на използване нашите хладилници и фризери дават своя 
най-голям принос за намаляване на отпечатъка на CO2. И това е така, защото дори и при уреди с много висока енергийна 
ефективност във фазата на използване се получават почти две трети от общите емисии на CO2.

Мерки за

опазване на климата
устойчиво/а  
потребление и продукция

устойчиви  
градове и общини

минимум 

10 години
наличност на резервни части

Функционалните части се тестват за 
експлоатационен живот от 

15 години88 %

от уредите в домакинството 
с максимална енергийна 
ефективност A++ или A+++

Съответствие 
с REACh и RoHS

малък въглероден отпечатък на продукта 

чрез висока енергийна 
ефективност

Изследване
в увеличаване на 
ресурсната ефективност

Висока способност 
за рециклиране
на материалите
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Обекти Служители

Устойчиво производство Справедливост, поощряване и разнообразие в здравословна работна среда

За да можем да произвеждаме и работим максимално устойчиво, инвестираме постоянно в нашите съществуващи и нови 
обекти. Поставяме си амбициозни цели и бързо ги осъществяваме. Така през последните две години успяхме да нама-
лим емисиите на CO2 в нашите европейски производствени обекти с почти две трети (62 %). През следващите две години 
искаме отново да намалим наполовина емисиите на CO2. Най-късно до 2030 г. искаме да постигнем целта за неутралитет 
на климата (в област 1 и 2) в нашите европейски производствени обекти.

Нашите служители са ключът към общия успех. Съвместната работа се основава на принципите на почтеност, взаимно 
уважение, справедливост и доверие.

–30 %

намаляване на 
основното потребление на вода–62 %

намаляване на въглеродния отпечатък  
от 2017 до 2019 г.

по-малко емисии от разтворители

–32 %

Предотвратяване 
на ненужни

пластмасови отпадъци

по-малко трудови 
злополуки

благодарение на безопасност на труда

Нисък 
Дял текучество на 
работна ръка 

6,46 %

Стажантска програма 

TalentWerkstatt 
Високо  
качество на обучение
със силен регионален ангажимент

>250 
идеи в рамките на  

управление на идеи

постоянен основен 
състав

силен производствен 

здравен 
мениджмънт 
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Верига за доставки и логистика

Спазване на екологичните и социалните стандарти

Изпълнените с доверие отношения с нашите бизнес партньори за нас са основата за дългосрочно сътрудничество.

Очакваме вашите въпроси, предложения или критики по отношение на нашия 
доклад за корпоративната отговорност и дейностите ни за устойчиво развитие. 
Други публикации и информация за нашата компания и продуктите ни ще наме-
рите също на страницата ни в интернет home.liebherr.com.

За нас
Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Оксенхаузен, Германия
Телефон: +49 (0)7352 / 928-0
Факс: +49 (0) 7352 / 928-4080
home.liebherr.com

Вашите лица за контакт за общи 
въпроси
Информационен център
Телефон: +49 (0)7352 / 911 72 70
E-Mail: info-center.lhg@liebherr.com

Вашето лице за контакт за 
въпроси относно корпоративната 
отговорност
Маня Шлиак
Телефон: +49 (0)7352 / 928 1945
Е мейл: Manja.Schliack@liebherr.com

Лице за контакт преса
Клаудия Майндл
Телефон: +43 50809 21434
Е мейл: Claudia.Meindl@liebherr.com

Контакти и други публикации

Потопете се в свежия свят на FreshMAG 
и научете от експертите ни всичко за нашите 
уреди, съхранение на хранителни продукти, 
хранене, рецепти и много други.

Научете повече чрез нашите канали в социал-
ните медии за актуалните теми и тенденциите 
в областта на храненето и съхранението на 
хранителните продукти.

За директна връзка с нашите 
канали в социалните медии:  
socialmedia.home.liebherr.com

Приложение SmartDevice
С приложението SmartDevice можете да 
управлявате в движение много хладилници 
Либхер, да извиквате информация за със-
тоянието, да съставяте списъци за наличност 
и пазаруване и да се вдъхновявате от идеи за 
рецепти.

Приложение BioFresh
Полезна информация за перфектното съхра-
няване, витамини и минерали в хранителните 
продукти.

Приложение Smoothies & Ice
Само с едно докосване върху екрана започ-
ват да се спускат кубчета лед. В допълнение 
получавате най-добрите рецепти за освежава-
щи и вкусни смутита.

Тук можете да свалите нашите 
приложения и да разберете 
за коя операционна система 
(Apple, Android и др.) са 
налични.

85 %

от обема на 
покупките в Европа

Контрол на достав-
чиците (одити)
за осигуряване на стандартите 
за качество и околна среда

76,7 %

от доставчиците с най-голям оборот имат 
система за управление на околната среда

530
Доставчици на 

производствени материали

~9 500 
уреда се товарят ежедневно във 
всички обекти в около 90 държави

Ефективно използване на 
товарното пространство: 

95 %
от камионите тръгват 

със 100 % товар

Концепции за 
мултимодална логистика

93 % камиони

2 % ж.п. транспорт

5 % морски транспорт

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

Корпоративна отговорност – информационен бюлетин 2019 Liebherr-Hausgeräte GmbH8 9

https://home.liebherr.com
https://home.liebherr.com
https://socialmedia.home.liebherr.com
https://twitter.com/LiebherrHomeDE
https://www.houzz.de/pro/liebherrhausgeraetede/liebherr-hausgeraete-de
http://lhg.short-co.de/n5hgl
http://lhg.short-co.de/4yoit


Liebherr-Hausgeräte GmbH, Мемингер щрасе 77-79, 88416 Оксенхаузен, Германия  

Телефон: +49-7352-911 72 74, E-Mail: info-center.lhg@liebherr.com, www.facebook.com/LiebherrHausgeraeteDE

home.liebherr.com

https://www.facebook.com/LiebherrHausgeraeteDE
https://home.liebherr.com

