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Nhân tố căn bản

Rationale

Sổ tay cho sản phẩm xanh cung cấp toàn bộ thông tin, được trình bày dễ hiểu, về các sản phẩm kỹ thuật và xây dựng,
các giải pháp cũng như các dịch vụ cho các công trình thương mại và dân dụng thích nghi với khí hậu, tiết kiệm năng
lượng tại Việt Nam. Nó mang lại cho các công ty vừa và nhỏ tại Việt Nam nói riêng một cơ hội đặc biệt để giải thích
về các sản phẩm cũng như công ty của họ thích hợp đối với Việt Nam theo cách thân thiện với người tiêu dùng.
Hình thức và nội dung của cuốn Sổ tay được xây dựng dựa trên cuốn Sổ tay Ngôi Nhà Xanh đã rất thành công trước
đó, xuất bản năm 2011. Cũng như cuốn Sổ tay Ngôi nhà Xanh, sản phẩm lần này theo đuổi phương pháp tiếp cận từ
cộng đồng bằng cách cố gắng thuyết phục mọi người chứ không buộc họ phải tuân theo những quy định. Chúng tôi
tin rằng sự thay đổi về ý thức là chìa khóa để phát triển bền vững.
Đối tác chính tại địa phương về nguồn tài trợ và phương thức phổ biến là Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam.”
The Handbook for Green Products provides comprehensive information in an accessible format about technical and
constructive products solutions as well as services for climate-adapted and energy-efficient commercial and residential buildings in Vietnam. It gives Vietnamese small- and medium-sized companies in particular a unique chance to
explain the general relevance of their innovative products and their specific relevance for Vietnam in a consumerfriendly way.
Its visual and content design builds upon the highly successful Handbook for Green Housing, published in 2011. Like
the Handbook for Green Housing, this tangible product pursues a bottom-up approach by trying to convince people
rather than to force them by regulations. We firmly believe that behaviour change is the key to sustainability.
The most important local cooperation partner regarding funding support and dissemination is the European Chamber
of Commerce in Vietnam.
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