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Változás és állandóság

M

ég csak beleolvasni sem kell a ZIP Magazin
2016-os első számába ahhoz, hogy érzékelhető legyen, ismét némi finomhangolást hajtottunk végre
szakmai lapunkon. Reméljük, hogy már az első (rá)pillantásra is láthatóvá és érthetővé válik a törekvésünk, hogy egy
eddigieknél letisztultabb produktummal köszönjük meg az
olvasóinknak az érdeklődésüket.
Az új logónk is az általunk vallott elvnek a jegyében született meg, amelynek lényege, hogy a régi értékeink megőrzése mellett igyekezünk folyamatosan megújulni. Új logónkban felfedezhetőek a régi hagyományos elemei, miközben egy letisztultabb változatot alkottunk.
Ugyanígy az, aki a kezébe veszi a mostani lapszámot, egyértelműen felismeri azt a magazint,
amely elődjével már több mint tíz éve egyedülálló szakmai tartalmat kínál a hulladékgazdálkodás
speciális piacán, a kor kívánalmainak megfelelően – immár néhány éve – kiegészülve a megújuló
energia és a környezetvédelem egyre fontosabb tematikájával. A komoly szakmai tartalomnak
megfelelő komoly szakmai külsőbe igyekeztünk öltöztetni a magazint, amely szándékaink szerint
egyben áttekinthetőbbé, hogy úgy mondjuk, inkább olvasóbaráttá vált.
A külső mellett a tartalomban is tervezünk finomhangolást, ami megmutatkozik mind az általános tematikában, mind a témaválasztásban, mind pedig a témák tálalásában. Miközben megtartjuk a hulladékgazdálkodást, mint fő fókuszunkat, az eddigieknél nagyobb figyelmet – és teret
– fogunk szentelni a másik két nagy tematikának. Már csak azért is, mert egyre nagyobb igény
mutatkozik a megújuló energia lehetőségeinek, eredményeinek, újdonságainak, problémáinak
a taglalására. Éppen így, hisszük, hogy a jövőben a környezetvédelem szerteágazó kérdésköréből is érdemes minél többet meríteni.
Hisszük, hogy az olvasói igényeknek megyünk elébe azzal, hogy az eddigieknél nagyobb
terjedelemben foglalkozunk a piaci szereplőket érintő és persze érdeklő, a gazdálkodási környezetet befolyásoló olyan területekkel, témákkal, kérdésekkel, mint a jogszabályalkotás (mostantól
nemcsak egyes jogszabályok ismertetésével, hanem az összes változás tételes felsorolásával is
igyekszünk segíteni az olvasóknak), a pályázatok, a termékdíj. Állandó rovatainkban a legfontosabb aktualitásokkal minden lapszámunkban találkozhatnak majd.
Van persze egy kérdés, amiben jottányit sem változtatunk/változunk: abban, hogy a helyenként látványos, más esetben alig érzékelhető, de az összképet mégis módosító változtatások
nem öncélúak, hitünk szerint ezzel is az olvasóink érdekeit szolgáljuk. S végső soron, mi más
lenne egy lapkészítő team célja? Ezzel kívánunk olvasnivalóban gazdag új évet minden hűséges,
meglévő és leendő olvasónknak.

N. Vadász Zsuzsa
főszerkesztő
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