


Informētība par vidi palielinās.

•Jaunās tendences mūs
atgriež dabā. Vai tuvāk
dabai.

•Cilvēki vēlas ietekmēt vidi
ar savām izvēlēm un
darbiem.

•Dabīgums ir modē, gan
pārtikas, gan patēriņa
preču lietojumā.

•Pārtikas ķēdes
mainīšanās ir mūsu dzīves
realitāte.



31.7.2012
Apgrozījums  Biolan Oy 21 m EUR

Biolan Group 31 m EUR
Darbinieki Biolan Oy 67

Biolan Group 152

Sākumā bija vīrietis. Un vistas.
•Biolan dibinātājs ir Hannes
Kariniemi.

•Bija vistu mēslu pārbagātība, līdz
1974. gadā radās Biolan, kā
biznesa ideja bija no vistu mēsliem
ražots dabīgais mēslojums.

•Kompostam ir nozīmīga loma
uzturvielu apritē. 1978. gadā
Biolan uzsāka kompostētāja
izgatavošanu.

•Nākamais solis bija sausās
tualete. Visi zināja, ka mūsu
vasarnīcu aizmugurē tikšķ bumbas
ar laika degli. 1998. gadā Biolan
ieveda tirgū Komposta tualeti.
Šobrīd tā ir Somijā vispārdotākā
sausā tualete.



1978 Biolan piedāvā
pirmo kompostētāju
Somijas tirgū.

1987   Euras pašvaldībā iesvēta
pirmo, Eiropā modernāko
mēslojuma, augsnes un
kūdras rūpnīcu.

1987 Euras pašvaldība
piešķir uzņēmējdarbības
godalgu uzņēmumam Biolan.

1992 ANO vides un attīstības
konferencē Riodežaneiro
paziņo ilgtspējīgas attīstības
pamatprincipus ievērojošu
uzņēmumu vārdus, to skaitā
arī Biolan Oy.

1974    Hannes Kariniemi nodibina Biolan Oy. Vīrs,
kurš jau 1960. gados bija iemācījis somus
ēst vistas gaļu. Kariniemi bija drosmīgs
vizionārs. Palielinoties vistas gaļas
ražošanas apjomam, palielinās arī vistas
mēslu apjoms. Kariniemi tajā saskata
biznesa ideju un rada veidu, kā no vistas
mēsliem izgatavot dabīgo mēslojumu.
Uzņēmums izstrādā savus ražošanas
līdzekļus. Pirmās dabīgā mēslojuma
granulas nonāk pasaules tirgū.

1992 Biolan veic uzņēmuma
vēsturē lielāko
ražošanas līdzekļu
investīciju. Sāk jaunas
dārza augsnes
ražošanas līnijas
izmantošanu.

2012   Biolan ir vairāki
starptautiski sanitār-
ekoloģiski projekti, pasaulē
ir liela interese par
uzņēmumu.

2010   Eurā tiek pabeigts Biolan
jaunais, ekoloģiskais galvenais
birojs, kas pārstāv novatorisko
arhitektūru. Tas ir unikāls
pasaulē.

2004   Biolan mazgāšanas
ūdens filtram
piešķir INNOSUOMI
godalgu.

2001   Papildus dabīgajam
mēslojumam, audzēšanas
pamatnēm un
kompostētājiem uzsāk
notekūdeņu attīrīšanai
paredzētus mazus
attīrītājus.

Svarīgi Biolan soļi.



Ilgtspējīga
attīstība ir Biolan
ikdiena.



Biolan ir vienīgais uzņēmums, kurā ilgtspējīga attīstība sākas ar
personālu, turpinās preču attīstībā, kā arī marketingā un pārdošanā.
Izmantojot Biolan ilgi kalpojošās preces, ikviens no mums var piedalīties
ilgtspējīgā attīstībā. Vienlaicīgi rados labāku pasauli.

Ilgtspējīga attīstība ir Biolan ikdiena.

ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA

Personāls

Produktu attīstība Ražošana Marketings un

pārdošana



”Man ir sapnis!”
•Biolan mērķis ir samazināt
cilvēka ikdienas darbību radīto
vides slodzi.

•Ilgtspējīga attīstība nav
stratēģija, tas ir dzīvesveids.

1.Ekodārzi.
2. Vasarnīcu sanitārie mezgli.
3.Eko dzīve.
4.Telpas apzaļumošana.

”Kopā tie veido veselumu, kas palīdz
cilvēkiem radīt zaļāku pasauli.”
Pekka Kariniemi, valdes priekšsēdētājs



Audzēšanas pamatnes
Mēslojumi
Augsnes uzlabošanas
un pārsegšanas
materiāli
Balkona dārzi

Ekodārzi.



Komposta sausā tualete eco

Icelett
Naturum
Šķidrumu atdaloša sausā tualete
Sausā tualete
Populett

Mazgāšanas ūdens filtri
Saunas filtri
Suotis filtrētam šķidrumam
Piederumi

Biolan vides produktu rūpnīca izmanto savu
vēja enerģiju.

Vasarnīcu sanitārie mezgli.



Ātrie kompostētāji
Augsnes kompostētājs Kivi

Dārza kompostētājs
Piederumi

Biolan vides produktu rūpnīca izmanto savu
vēja enerģiju.

Ekodzīve.



Augsnes istabas augiem
Mēslojums istabas augiem
Augu apkopes preces
Audzēšanas sistēmas

Telpas apzaļumošana.



Pasauli vēl ir
iespējams glābt.
Ar ilgtspējīgu
attīstību.
Kopā.




