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Dávame vyradenému hardvéru druhú šancu
Spoločnosť AfB preberá od firiem a verejných inštitúcií vyradený hardvér a mobilné zariadenia a po certifikovanom vymazaní
dát ich repasuje a opätovne uvádza na trh. Nezrepasovateľné
zariadenia prepravujeme na certifikované triediace linky, kde
sa následne zrecyklujú. Vďaka repasovaniu a recyklovaniu šetríme ovzdušie, životné prostredie a prírodné zdroje.

AfB – zamestnávame ľudí so zdravotným
znevýhodnením
Pýšime sa označením inkluzívny podnik a vytvárame pracovné
miesta pre ľudí so zdravotným znevýhodnením na primárnom
trhu práce. Všetky naše pracovné postupy sú bezbariérové. Naším cieľom je vytvorenie 500 pracovných miest pre znevýhodnených ľudí.

Prezentujte svoj angažovaný prístup
Staňte sa naším partnerom a aj Vy sa môžete podieľať na našich ekologických a sociálnych aktivitách. Prezentujte svoju
angažovanosť prostredníctvom správy o verejnoprospešných
aktivitách Vašej spoločnosti a o trvalo udržateľnom rozvoji. Prínos Vášho partnerstva s nami Vám vieme detailne vyčísliť a radi
Vám pomôžeme pri jeho odkomunikovaní.
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Otvorenie pobočky
AfB v Rakúsku

Naša vízia:

2015

Chceme sa stať svetovým lídrom v oblasti sociálneho
IT podnikania.

2019

2012

300 zamestnancov

Získanie ocenenia Deutscher Nachhaltigkeitspreis

Otvorenie pobočky
AfB na Slovensku

Naša misia:

Bok po boku u nás pracujú zamestnanci so zdravotným
znevýhodnením, ale aj bez neho, na dosiahnutí spoločného cieľa: poskytovať našim klientom špičkové IT
služby a produkty. Pri tom podnikanie nevnímame len
z ekonomického, ale aj z ekologického hľadiska.

Založenie spoločnosti AfB, Ettlingen,
Nemecko

Otvorenie pobočky
AfB vo Francúzsku

2021
Získanie ocenenia
Deutscher Nachhaltigkeitspreis

2022

2013
2017

Otvorenie pobočky
AfB vo Švajčiarsku

Zakladateľ Paul Cvilak držiteľom
spolkového rádu za zásluhy
(Bundesverdienstorden)

Leading Employer
„Je mi veľkým potešením, pozerať sa na desaťročnú bilanciu
našej spolupráce. Skupina AfB so svojím inkluzívnym, sociálne
a ekologicky zodpovedným obchodným modelom stelesňuje
mnoho hodnôt, ku ktorým sa zaväzujeme aj my.“

10 rokov Microsoft
Authorised Refurbisher
600 zamestnancov

Stefan Dörfler, generálny riaditeľ Erste Group Bank AG
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Sociálne a zelené IT

Obehové hospodárstvo v AfB

Udržateľný rozvoj a inklúzia

Ako to u nás funguje

5. PREDAJ A DAROVANIE
Zariadenia a náhradné diely – online
a v predajniach AfB – záruka až na 3 roky

Trvalo udržateľný hospodársky cyklus šetrí životné prostredie
u nás i v rozvojových krajinách. Pri výrobe hardvéru spotrebúvame enormné množstvá energie a surovín a životné prostredie zaťažujeme emisiami skleníkových plynov. Vracaním vyradených IT zariadení na trh šetríme životné prostredie, ovzdušie
a zároveň prírodné zdroje. Recyklácia prispieva v Európe k
ekologickejšiemu a spoločensky únosnejšiemu získavaniu surovín. Vaša podpora nám okrem toho umožňuje dávať ľuďom
so zdravotným znevýhodnením šancu nájsť si prácu. Už za 600
odovzdaných notebookov získate symbolický patronát nad
jednou pracovnou pozíciou pre zamestnanca so zdravotným
znevýhodnením.

Náš vyškolený personál vybavený firemným vozovým parkom
preberá vyradený hardvér po celej Európe. Prebraté zariadenia
sa následne zaevidujú a prejdú procesom certifikovaného mazania dát. Po starostlivom otestovaní sa rozhodne, či sa jednotlivé zariadenia zrepasujú a ponúknu na predaj alebo sa v rámci
európskych štátov zrecyklujú.
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2.3 RECYKLÁCIA
Na certifikovaných
recyklačných linkách,
produkcia surovín

2.1 SKARTOVANIE
Likvidácia pamäťových
médií

„Sme radi, že sme v spoločnosti AfB našli partnera, ktorý
nám poskytuje špičkové služby a zároveň zamestnáva ľudí
so zdravotným znevýhodnením, čím vytvára spoločenskú
pridanú hodnotu.“
Claudia von Bothmer, vedúca oddelenia spoločenskej
zodpovednosti spoločnosti Telefónica v Nemecku.
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1. VYZDVIHNUTIE
Starostlivé uloženie a bezpečná
preprava vyradených zariadení

2. ZAEVIDOVANIE
informácie o zariadení
(výrobca, model, sériové číslo...)
4. REPASOVANIE
Čistenie, prípadne oprava
zariadení, inštalácia softvéru

2.2 ROZOBRATIE
Demontáž nezužitkovateľných zariadení
3. MAZANIE DÁT
Testovanie zariadení a
certifikované vymazanie dát

ISO / IEC 27001
Zertifiziertes InformationssicherheitsManagementsystem

ZERTIFIZIERT

EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20100183004433

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

ISO / IEC 27001

www.tuvsud.com/ms-zert

CO2

CO2

IT služby, ktoré vylepšujú imidž
Zverejnite svoju angažovanosť
Dokážeme podrobne vyčísliť sociálno-ekologický prínos Vašej
spoločnosti a poskytnúť Vám rôzne komunikačné balíčky pre
propagáciu Vašej angažovanosti s cieľom zlepšiť Váš imidž.

Merateľný prínos
Organizácia myclimate, zaoberajúca sa ochranou podnebia,
analyzovala proces AfB a potvrdila jeho pozitívny vplyv na životné prostredie. Prínos spoločnosti AfB bol vďaka jej partnerom v roku 2021 nasledovný:
• zníženie spotreby vody o 242 miliónov litrov
• zníženie
spotreby prírodných surovín o 20 600 ton

Fe-ekv.
• zníženie spotreby primárnej energie o 130 300 MWh

• zníženie
emisií skleníkových plynov o 33 900 ton
CO2-ekv.

• zníženie
toxicity pre človeka (human toxicity)
o 178 300 ton 1,4-DB-ekv.
Každoročne vieme vyčísliť individuálny prínos Vašej spoločnosti na životné prostredie formou CSR certifikátu a s radosťou Vás
podporiť pri jeho zverejnení.
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Prezentujte svoj angažovaný prístup
Prezentácia ekologických a sociálnych
úspechov
Spoločnosť AfB je viac než len profesionálny poskytovateľ IT
služieb. Naši partneri vnímajú spoluprácu s nami ako jeden
spoločný projekt spoločensky zodpovedného podnikania
(CSR). Pomáhame našim partnerom komunikovať dosiahnuté
úspechy a dovnútra i navonok prezentovať ich angažovaný prístup. Naša ponuka pre Vaše verejnoprospešné aktivity:
• články pre tlač
• príspevky pre internet, intranet, blogy a newslettre
• posty na sociálnych sieťach
• predajné a informačné stánky na pracovisku

10

V AfB zviditeľňujeme Vaše úspechy
Spolu s našimi partnermi sme vyvinuli tzv. AfB - Handprint.
Tvorí základnú šablónu s pokynmi a zásadami zostavovania
správ o udržateľnom rozvoji podľa medzinárodných štandardov a vďaka nemu môžete jednoducho vyjadriť úspechy Vašej
spoločnosti v oblastiach ochrany ovzdušia, hospodárenia so
zdrojmi a inklúzie.

Do Vašej správy o udržateľnom rozvoji
prispejeme:

• vyčíslením
ekologického a spoločenského dopadu
Vašich aktivít

• zdokumentovaním
ušetrených emisií CO2
• efektívnym
manažovaním prírodných zdrojov

• inkluzívnym zamestnávaním ľudí so znevýhodnením
• vyjadrením
Vášho príspevku v rámci

komplexného reťazca tvorby hodnôt


Sustainable Development Goals (SDGs) je 17 cieľov, ktorých plnenie prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju. Boli schválené Organizáciou spojených
národov a uznáva ich všetkých 193 členských štátov. Spolu s AfB môžete prispieť k plneniu siedmich globálnych cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Výhody pre Vašich zamestnancov
Zvýhodnené podmienky a zľavy

Priamy predaj u Vás na pracovisku

Zamestnancom našich partnerských spoločností ponúkame
zvýhodnené podmienky pri nákupe vo všetkých predajniach
AfB a v našom internetovom obchode.

Otestovaný a zrepasovaný hardvér prinášame priamo k Vám.
Vašim zamestnancom ponúkame možnosť zakúpiť si ho v rámci predaja priamo na pracovisku za zvýhodnených podmienok.
V našom stánku sa možno dozvedieť viac aj o témach inklúzie
a trvalo udržateľného rozvoja. Postaráme sa o:

Súkromný odber firemného hardvéru
Mnohí zamestnanci by radi využívali firemný hardvér aj po
jeho vyradení. Dávame Vašim zamestnancom možnosť rezervovať si konkrétny hardvér. Po certifikovanom vymazaní dát a
zrepasovaní si ho môžu od nás prevziať so zárukou predĺžiteľnou až na tri roky. Odpadajú tým problémy s firemnou zárukou
a poskytovaním peňažných benefitov.
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Váš kód partnera:

• príprava materiálov pre internú komunikáciu
• postavenie a demontáž predajného stánku
• poradenstvo a predaj so zárukou predĺžiteľnou
až na 3 roky
• priamy kontakt na zamestnancov AfB kvôli ďalšej
podpore teraz už súkromných zariadení
„Spoločnosť AfB ekologickým spôsobom odoberá náš IT hardvér. Vyradené zariadenia poslúžia novému účelu a neskončia
v elektroodpade. Certifikované mazanie dát nám ako banke
okrem toho zaisťuje maximálnu bezpečnosť. Príkladné je aj
začleňovanie ľudí so znevýhodnením do pracovného procesu.
Ako zodpovedná regionálna banka si vysoko vážime služby
poskytované spoločnosťou AfB.“
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Priamy predaj môžete zorganizovať aj v rámci
firemného večierka alebo inej spoločenskej aktivity.

Herta Stockbauer, predsedníčka predstavenstva BKS banky.
Máte otázku?
afb-group.sk
E-mail: podpora@
33 553 2222
Horúca linka: +421
o

tovar, softvér, služby, príslušenstv
* Nevzťahuje sa na nový
zľavami.
možné kombinovať s inými
a špeciálne akcie. Nie je
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Špičkové služby pre viac než 1000 spokojných partnerov

Spolu pre ľudí a životné prostredie

Zbierka mobilných telefónov: Naším
partnerom ponúkame tiež možnosť
zbierky mobilných telefónov.

15

HANNOVER

Predajňa AfB

PADERBORN
ESSEN
KÖLN

BORCHEN
SÖMMERDA

DÜREN
ETTLINGEN

CAEN

Servisná pobočka

BERLIN

NÜRNBERG

STRASBOURG

WIEN

NANTES
BERN

TRNAVA

ST. GALLEN
KLAGENFURT

ANNECY
GRENOBLE

AfB Deutschland

AfB Slovakia

Carl-Metz-Straße 4
D-76275 Ettlingen
Tel. +49 (0)7243 20000-0

Strojárenská 1C
917 02 Trnava
Tel. +421 (0)33 553 2222

info@afb-group.eu
www.afb-group.de

info@afb-group.sk
www.afb-group.sk

www.afb-group.sk // www.afbshop.sk
obrazové materiály AfB, shutterstock, Katrin Lautenbach, Patric Dressel, Deutscher Nachhaltigkeitspreis // február 2022

Vytlačené na 100% recyklovanom papieri, oceneným environmentálnou značkou Modrý Anjel. Tlačiarenské farby sú na báze obnoviteľných surovín.

Predajňa AfB
s logistickým a produkčným centrom

