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Prezenţa pe mapamond 
• Astăzi, produsele Lexmark sunt vândute în peste 170 de ţări.  
• Lexmark deţine în proprietate sau chirie aproximativ 700.000 m2 ca suprafeţe ale sediilor din întreaga lume şi 

are birouri de vânzări în peste 70 de ţări. Avem 3 centre de producţie: în Boulder Colorado, în Juárez, Mexic şi 
în Lapu-Lapu, Filipine. 

• Lexmark nu îşi desfăşoară activitatea în zone sau regiuni protejate, incluse pe lista roşie de zone în pericol, 
publicată de Uniunea internaţională pentru conservarea naturii.  

• Indiferent dacă Lexmark construieşte un birou sau optează pentru închirierea unei locaţii existente, preferăm 
întotdeauna zonele deja industrializate. Această măsură previne despăduririle şi distrugerea habitatului în 
ţările mai puţin dezvoltate.  

Principalele obiective ale programului de responsabilitate socială la nivel 
corporativ 

 Obiectiv: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  
Nivel vizat: reducerea cu 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră (2005-2017)  
Progres în 2011: Lexmark şi-a redus cu 29% nivelul total al emisiilor de gaze cu efect de seră în 
perioada 2005-2011. 
 

 Obiectiv: participarea continuă la Carbon Disclosure Project  
Nivel vizat: participarea continuă la Carbon Disclosure Project, inclusiv Supply Chain Leadership 
Collaboration (CDP SCLC) 
Progres în 2011: anual, Lexmark raportează public nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră, prin 
intermediul Carbon Disclosure Project şi al CDP SCLC. 
 

 Obiectiv: conservarea şi reutilizarea apei 
Nivel vizat: reducerea consumului de apă cu 20 % (2005-2017) 
Progres în 2011: din anul de pornire 2005, Lexmark a redus cu 39 % consumul de apă.  

Nivel vizat: finalizarea planului Lexmark de conservare a apei, alcătuit din şase puncte, până la 
sfârşitul anului 2017 
Progres în 2011: Lexmark a abordat toate punctele acestui plan de conservare a apei.  
 

• În 2011, pentru al doilea an consecutiv, am abordat 100% dintre indicatorii GRI, inclusiv: mediu, produse, finanţe 
şi economie, societate, muncă şi drepturile omului. Obiectivul nostru a fost o reducere cu 20% pentru diverşi 
indicatori, de exemplu, CO², consumul de energie şi de apă, precum şi deşeurile (în intervalul 2005-2017).  

o La sfârşitul anului 2011, am obţinut următoarele rezultate:  
 -29 % emisii de CO2 şi gaze cu efect de seră  
 Consumul total de energie pe an s-a redus: -16% în comparaţie cu 2007, -8% pentru 

consumul direct de energie  
 -24% în ceea ce priveşte deşeurile, în comparaţie cu nivelul de bază din 2005 

Recunoaştere la nivel internaţional 
• Din noiembrie 2011, compania Lexmark a fost eligibilă şi a fost adăugată la Dow Jones Sustainability World 

Enlarged Index, fiind recunoscută ca lider durabil în Anuarul de durabilitate pentru 2012. 

• În 2011, Corporate Responsibility Magazine a cotat compania Lexmark printre cei mai buni 100 de cetăţeni 
corporativi.  

o Paul Rooke, preşedinte al consiliului Lexmark, a fost desemnat directorul executiv al anului de 
Corporate Responsibility Magazine în octombrie 2011 şi a fost prezentat în cadrul unui articol în 
numărul din noiembrie 2012. 

• În 2011, compania Lexmark s-a clasat pe locul 15 la nivel general în Maplecroft Climate Innovation Index.  
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• Lexmark Research and Development Corporation (LRDC) a primit titlul de cel mai bun participant la proiecte 
de comunitate în anul 2011 de la Philippine Economic Zone Authority (PEZA) 

• Companiei i-a fost acordat premiul When Work Works de către fundaţia Alfred P. Sloan, pentru excelenţă în 
afaceri în ceea ce priveşte flexibilitatea la locul de muncă 

Participarea la programe de nivel global 
• Eforturile pentru protecţia mediului se bazează pe principiile Planului global al Naţiunilor Unite (United 

Nations Global Compact, UNGC), la care am aderat din anul 2008. 

• Apartenenţa la Electronic Industry Citizenship Coalition: în 2011, unui număr de aproximativ 200 de furnizori 
Lexmark (236 de furnizori acoperă aproximativ 80% din consumul nostru şi principalii 100 de furnizori 
acoperă aproximativ 65 % din consumul nostru) li s-a cerut să completeze (EICC) Chestionarul de 
autoevaluare (Self Assessment Questionnaire, SAQ) utilizând instrumentul Electronic Tool for Accountable 
Supply Chains (ETASC).  

o E-TASC este un instrument web de colectare şi analiză a datelor, care ajută companiile să colecteze, 
să gestioneze şi să analizeze datele de la furnizori, cu privire la responsabilitatea socială şi pentru 
protecţia mediului.  

o De asemenea, colaborăm direct cu furnizorii noştri (şi furnizorii acestora etc.) pentru a înţelege clar 
faptul că mineralele nu provin din surse aflate în puncte conflictuale, în ciuda dificultăţii de a le afla 
provenienţa. 

• Lexmark aderă la convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM), care, între altele, vizează 
promovarea unor canale de comunicare deschise între angajaţi. 

Conformitatea produselor 
• Lexmark respectă în totalitate următoarele directive regionale şi internaţionale:  

o RoHS: Directiva Uniunii Europene 2002/95/CE cu privire la restricţionarea utilizării anumitor 
substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (RoHS). 

o REACH: Înregistrarea, evaluarea şi autorizarea substanţelor chimice - Registration, Evaluation and 
Authorisation of Chemicals (UE) 

o WEEE: Directiva europeană privind casarea echipamentelor electrice şi electronice (Waste from 
Electrical and Electronic Equipment - WEEE) 

o Protocolul de la Montreal: Acord internaţional pentru reducerea emisiilor care afectează stratul de ozon 

o  Sănătate şi siguranţa produselor: Lexmark efectuează teste de toxicitate în conformitate cu 
reglementările 404, 405, 406 şi 423 ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. 

Proiectarea ecologică a produselor 
Iniţiativele legate de produse includ toate produsele şi procedurile pe care le dezvoltăm pentru a ne ajuta clienţii să-şi 
reducă impactul asupra mediului, inclusiv soluţii care contribuie la reducerea consumului de hârtie, a consumului de 
energie şi a deşeurilor generate.  

• Imprimantele Lexmark cu laser actuale generează doar cantităţi foarte mici de ozon. Tehnologia de 
imprimare care a dus la generarea unui volum important de ozon nu mai este utilizată. 

Produse eficiente energetic 
• Reduceri: -65% pentru echipamentul cu laser şi -47% pentru dispozitivele cu jet de cerneală, în ultimii 3 ani. 
• În calitate de partener Energy Star, Lexmark exemplifică proiectarea produselor eficiente energetic 

o Tehnologia de fuziune Instant Warm Up implementată pentru familia de produse Lexmark C79x/ 
x79x include unitatea noastră de fuziune cu încălzire instantanee la cea mai mare viteză – cea mai 
rapidă unitate de fuziune cu curea de transfer pentru imprimări color de pe piaţă. 

• Rezultat: o reducere cu 87% a timpului de imprimare din modul Repaus în comparaţie cu 
modelele anterioare ale acestui produs. 
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• La nivel global, numeroase produse Lexmark cu laser disponibile îndeplinesc cerinţele cu privire la consumul 
de energie ale respectatei etichetei eco Blue Angel din Germania. 

Lexmark continuă să inoveze cu operaţiile de reciclare a cartuşelor de toner şi cu jet de cerneală cu circuit închis.  

o Din anii 1990, Lexmark s-a aflat în fruntea domeniului în privinţa reciclării plasticului. Inginerii au 
identificat un număr de furnizori de răşini PCR cu proprietăţi valoroase. După aprobare, acestea vor fi 
incluse în produsele Lexmark. 

o Prin încorporarea plasticului polistiren cu impact puternic în cartuşele noi de toner, ceea ce duce la 
un conţinut mediu de 10% de PRC (post consumer recycled, după reciclarea de către consumator). 

o Carcasele cartuşelor cu jet de cerneală din programul său de returnare sunt reutilizate în proporţie 
de 25 % în cadrul plasticului reciclat cu circuit închis, utilizat pentru fabricarea de cartuşe noi 
Lexmark cu jet de cerneală. 

• Aceste două programe exemplifică principii esenţiale de durabilitate, iar pe baza lor, Lexmark a devenit 
primul şi singurul producător de imprimante care a implementat cu succes un sistem de reciclare cu circuit 
închis pentru cartuşele de toner şi cerneală.  

• Lexmark testează în mod riguros hârtia reciclată - cu diverse compoziţii- pe toate dispozitivele de imagistică 
Lexmark. 

o  Hârtia fotografică Lexmark PerfectFinish™ este produsă cu materiale colectate din Programme for 
the Endorsement of Forest Certifications. 

Ambalaje 
• Imprimantele şi consumabilele Lexmark sunt ambalate utilizând materiale derivate atât din surse 

regenerabile (cutii din carton ondulat, celuloză turnată), cât şi din surse neregenerabile (polistiren expandat, 
pungi de polietilenă şi alte consumabile din plastic).  

• Reducerea ambalajelor pentru modelul X46X a dus la o creştere cu peste 20% pe palet în cadrul 
liniilor de produse, în comparaţie cu ambalajul anterior. Ca urmare, evităm utilizarea a peste 
700.000 de livre de lemn de pin (317.515 kg). 

• În prima parte a anului 2011, echipa de service Lexmark a dezvoltat un nou tip de ambalaj, care 
include perne de spumă ce pot fi configurate pentru a proteja mai multe modele de unităţi de 
fuziune, pot fi reutilizate pentru a expedia componente înlocuitoare noi şi sunt fabricate în proporţie 
de 65 % din conţinut reciclat 

• Conţinutul de metal al imprimantelor Lexmark este alcătuit în cea mai mare parte din produse de oţel 
provenite atât din resurse reciclate, cât şi din resurse noi.  

• Clemele de expediere Lexmark reproiectate utilizează cu 70% mai puţin plastic, necesitând mai puţină 
energie pentru a fi produse şi eliminând necesitatea foliei de plastic, indispensabilă pentru modelul anterior.  

o În următorii cinci ani, se estimează că această îmbunătăţire va elimina necesitatea pentru peste 
2.268.000 kg de plastic şi peste 48.000 km de folie de ambalat. 

 

 Obiectiv: reducerea utilizării generale a 
materialelor noi în produse  

 

Nivel vizat: creşterea volumului de conţinut 
după reciclarea de către utilizator în 
consumabile, echipamente şi ambalaje  
Progres în 2011: Lexmark şi-a extins utilizarea 
plasticului după reciclarea de către utilizator la 
producţia ambalajelor, în plus faţă de producţia 
cartuşelor.  

CONŢINUT RECICLAT MINIM AL MATERIALELOR DE AMBALARE 

Material Conţinut reciclat  
minim specificat 

Carton ondulat 25% 

Spumă EPS 5% 

Celuloză turnată 100% 
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Soluţii pentru protejarea mediului 
În 2011, Lexmark a produs peste 18.316 tone de deşeuri. Din 2007 până în prezent, rata de reciclare a deşeurilor a 
crescut de la 63% la 78%  
 

 Obiectiv: minimizarea deşeurilor  
Nivel vizat: obţinerea unei reduceri cu 20 % a generării de deşeuri (2007-2017)  
Progres în 2011: Lexmark şi-a depăşit obiectivul: -24%. reducerea deşeurilor periculoase a fost de -
61 % în 2011.  

 
 Obiectiv: conservarea energiei (reducerea utilizării de combustibili fosili)  
 Nivel vizat: obţinerea unei reduceri cu 20 % a consumului de energie pentru sediile centrale, 

producţie şi dezvoltare (2005-2017)  
 Progres în 2011: reducerea consumului de energie indirectă de către Lexmark cu 20 % în perioada 

2005-2011. Această reducere este rezultatul unor operaţii mai eficiente din punct de vedere 
energetic, reducerea spaţiului locaţiilor etc. 

• Modul Economic este disponibil şi pentru produsele Lexmark cu laser şi poate reduce consumul de energie 
cu până la 25%. Modul Economic automatizează imprimarea, faxurile şi copierea faţă-verso, ajutând firmele 
să reducă cu până la 50% consumul de hârtie şi să-şi reducă costurile generale. 

• Copierea economică este una dintre soluţiile SmartSolution de la Lexmark, putând fi descărcată pentru 
utilizarea pe dispozitivele Lexmark cu conexiune la internet, multifuncţionale, ce le oferă utilizatorilor 
capacitatea de a reduce consumul de hârtie şi cerneală prin simpla apăsare a unui buton. 

• 100% dintre dispozitivele Lexmark lansate în 2011 includeau caracteristica Duplex automat. 

Experienţa clienţilor 
• Două soluţii fenomenale de accesibilitate pentru persoanele cu deficienţe de vedere, anunţate în iunie 2012, 

ajută utilizatorii cu deficienţe de vedere să fie mai independenţi şi mai productivi la locul de muncă.  
o Soluţia de accesibilitate pentru imprimante multifuncţionale: un software web care le permite 

utilizatorilor cu deficienţe să configureze şi să finalizeze lucrări de copiere, fax, e-mail, FTP şi 
scanare direct de pe orice dispozitiv. 

o Soluţia Lexmark de accesibilitate prin vorbire oferă feedback audio 
 

• Accesibilitatea produselor pentru persoane cu deficienţe 

• Coli de separare a materialelor rezultate; stivuitor offset; panouri de operare cu unghiuri de vedere 
reglabile 

• Produse multifuncţionale, cu capacitate de introducere a datelor de la tastatura numerică 

• Drivere de imprimare accesibile şi adaptări pentru înălţime şi lăţime 

• Proiectate pentru a funcţiona bine cu produse de accesibilitate, de exemplu, Window-Eyes, Voice Sense 
şi Braille Sense de la GW Micro; JAWS® şi MAGic® de la Freedom Scientific; Zoom Text de la Ai Squared; şi 
software-ul standard în domeniu de recunoaştere a vorbirii 

 
 Durabilitate la nivelul clienţilor cu Lexmark „Green Award”  

• În 2011, „Green Award” oferit de Lexmark (un program pe mai multe nivele pentru recunoaşterea şi 
încurajarea durabilităţii responsabile şi a practicilor de protecţie a mediului în rândul clienţilor, al 
distribuitorilor, partenerilor, furnizorilor şi angajaţilor) a fost extins pentru a recunoaşte realizări speciale 
ale clienţilor în domenii precum reducerea consumului de hârtie, returnarea cartuşelor şi reducerea 
consumului de energie. 
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Transportul 
o -11% emisii de CO2 în primul an în toate fluxurile noastre de logistică, de la centrul de depozitare din 

Belgia, până la comercianţii en gros din Europa (prima jumătate a anului 2011 / prima jumătate a 
anului 2010)  

o Printre celelalte măsuri pe care le luăm pentru a promova un transport mai eficient se numără: 
 Utilizarea cuburilor - încărcarea mai multor metri cubi de marfă în fiecare container 

expediat. 

 Model de expediere directă - obiectivul nostru este să reducem distanţa totală parcursă de 
produsele noastre, utilizând modele de expediere directă şi de import direct. Produsele 
merg direct la client sau direct de la furnizor la destinatar. 

 Transport intermodal al mărfii - optimizarea transportului mărfii per vehicul, utilizând mai 
multe modalităţi de transport, de exemplu, oceanul, calea ferată, aerul, apa din teritoriu şi 
drumurile. 

Gestionarea responsabilă la finalul duratei de viaţă 
• Produse reciclate: Lexmark, în parteneriat cu „Close the Loop”, a dezvoltat primul pix din lume alcătuit 

aproape integral din materiale recuperate din cartuşe cu jet de cerneală ajunse la finalul duratei de 
exploatare:  

• Lexmark a început colectarea cartuşelor de toner în 1991 şi colectarea cartuşelor cu jet de cerneală în 2004. 
În prezent, colectarea s-a triplat şi include peste 60 de ţări - 90% din piaţa noastră la nivel global. 

• În 2011, clienţii au returnat aproximativ 1/3 din cartuşele de toner livrate. În Europa, numărul cartuşelor de 
toner returnate a fost de 40 şi 50% din livrări în ultimii câţiva ani, depăşind marea majoritate a sectorului IT.1

• Numai în 2011, am reciclat sau am reutilizat aproape 10.000 de tone de plastic, metale şi materiale de 
ambalare. Cartuşele de toner Lexmark care nu pot fi recondiţionate sunt dezmembrate utilizând un proces 
care maximizează recuperarea materialelor în vederea folosirii în produse secundare. 

 

• C540/X540 Series Rewards Program: Acest program unic pentru protecţia mediului le oferă clienţilor ocazia 
de a câştiga toner cu productivitate mare prin reciclarea la Lexmark a cartuşelor uzate. 

• Lexmark aplică o politică prin care niciun cartuş returnat nu ajunge la groapa de gunoi sau în procesul de 
incinerare pură, pentru toate cartuşele goale pe care le colectăm, iar 100% dintre cartuşele goale returnate la 
Lexmark sunt reutilizate sau materialele provenite din acestea sunt reciclate. 

 Obiectiv: recuperarea echipamentului şi reducerea volumului de deşeuri asociate cu produsele noastre 
Nivel vizat: o creştere cu 30 % a volumului de echipamente colectate şi reciclate (2007-2014) 
Progres în 2011: Lexmark a reciclat peste 5.500 de tone de deşeuri electronice în Statele Unite, 
Canada şi Europa în 2011.  

• În 2012, procesul utilizat de Programul de colectare a cartuşelor Lexmark (LCCP) a fost recunoscut pentru 
performanţe deosebite în ceea ce priveşte durabilitatea, prin premiile Manufacturing Leadership 100 (ML100) 
Awards 

Parteneriate 
 Obiectiv: reducerea impactului asupra mediului la nivelul comunităţilor locale  

Nivel vizat: participarea anuală la cel puţin un program de protecţie a mediului la nivel de 
comunitate, de preferinţă un proiect de protecţie a apei sau de reîmpădurire, per locaţie 
Progres în 2011: locaţiile de producţie, cercetare şi dezvoltare deţinute sau închiriate de Lexmark au 
luat parte la multiple activităţi de protecţie a mediului. 

 
• Unindu-şi forţele cu Zero Impact de la Life Gate, Lexmark a evitat emisia a 45.547 kg de C02 în 2011. 

Compania va compensa 1.990 kg de C02 prin plantarea şi conservarea unei suprafeţe de 2.885 metri pătraţi 
de pădure în Bolivia. Lexmark a luat parte la Impatto Zero din 2004. 

                                      
1 Estimăm că media sectorului este de 20-30%. 
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• Gawad Kalinga Build – un program în curs de desfăşurare, prin care au fost construite 110 case (42 acordate 
beneficiarilor) în parteneriat cu organizaţia non-profit, pe bază de voluntariat, Gawad Kalinga, printre altele. 

• În Africa de Sud, Cartridge Recycling Initiative for Babies (CRIB) a donat peste 48.000 de „Zile pentru copii” 
către Cotlands. Fiecare „Zi pentru copii” este echivalentul unei zile de găzduire, hrană, îmbrăcăminte şi 
îngrijire a unui copil la Cotlands, o organizaţie care ajută copiii suferind de HIV-SIDA. 

• În 2010, Lexmark s-a alăturat unui consorţiu numit „Stake Positive Energy”. Companii precum Bouygues 
Immobilier, Lexmark, Schneider Electric, Siemens, Philips, Tandberg, Sodexo Steelcase şi Intel, dezvoltă în 
comun programe pentru reducerea consumului de energie în cadrul clădirilor de birouri ecologice. 

• Din octombrie 2010, Lexmark a susţinut Gift in Kind, care redistribuie imprimantele donate către peste 100 
de organizaţi caritabile ce depun eforturi pentru persoanele dezavantajate din Europa.  

• În Franţa, Lexmark şi-a continuat parteneriatul cu organizaţia de caritate Cancer League, donând câte 1€ 
pentru fiecare cartuş gol colectat prin Programul de colectare a cartuşelor. Fondurile sunt direcţionate spre 
diverse programe menite să ajute pacienţii care suferă de cancer. 

• Proiectul Save the Buhisan Watershed Project a fost lansat în 2008 ca parte a eforturilor de protecţie a 
mediului depuse de Cebu ca urmare a Obiectivelor de dezvoltare pentru mileniu ale Naţiunilor Unite. În 
prezent, ne aflăm în cel de-al patrulea an al proiectului, răstimp în care am contribuit la colectarea sumei de 
5,6 milioane PHP pentru susţinerea a diverse proiecte. 

• Solicitările de donaţii de imprimante noi şi utilizate către organizaţii non-profit eligibile sunt analizate în 
permanenţă. Au prioritate organizaţiile în care angajaţii Lexmark sunt voluntari. 

Angajaţii şi comunitatea 
 Obiectiv: reducerea impactului asupra mediului la nivelul comunităţilor locale  

Nivel vizat: participarea anuală la cel puţin un program de protecţie a mediului la nivel de 
comunitate, de preferinţă un proiect de protecţie a apei sau de reîmpădurire, per locaţie 
Progres în 2011: locaţiile de producţie, cercetare şi dezvoltare deţinute sau închiriate de 
Lexmark au luat parte la multiple activităţi de protecţie a mediului. 
 

• Lexmark a stabilit proceduri riguroase, care garantează implementarea eficientă a Codului de conduită al 
companiei.  

 Obiectiv: încurajarea participării la eforturile pe bază de voluntariat ale comunităţii  
Nivel vizat: personalul companiei s-a angajat pentru echivalentul a 20 de ani - sau 175.200 de 
ore – de voluntariat în 2011  
Progres în 2011: Lexmark a atins 80% din obiectivul de voluntariat şi va continua să depună 
eforturi pentru atingerea acestuia în 2012. 

 
Caritate la nivel corporativ  
• Lexmark a crescut constant volumul de voluntariat în rândul angajaţilor, prin politici precum programul 

Volunteer Time Off din S.U.A. 
• În 2011, donaţiile caritabile Lexmark au atins 2.750.000 USD şi orele de voluntariat au depăşit 140.000 de 

ore în cadrul a peste 212 organizaţii non-profit.  
• În zona EMEA, angajaţii Lexmark din peste 18 ţări au investit peste 3000 de ore în susţinerea proiectelor 

în beneficiul comunităţilor locale ale acestora. 
• În Cebu, Filipine, angajaţii care s-au oferit voluntari din cadrul LIPI au luat parte la mai multe iniţiative 

pentru îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei locale, inclusiv în ceea ce priveşte donaţiile de sânge, cancerul 
de col uterin şi vaccinarea împotriva gripei, analize pentru anemie, examinări oftalmologice şi seminarii 
pe tema sănătăţii. 

• O echipă de voluntari Lexmark din India a călătorit recent într-un sat izolat pentru a ajuta la oferirea de 
îngrijiri medicale pentru aproximativ 250 de săteni care nu au aproape deloc acces la servicii de sănătate. 
La Free Health Checkup and Health Awareness Camp din Sundarban, voluntarii Lexmark au organizat săli 
de aşteptare pentru pacienţi, au înscris pacienţii şi au distribuit medicamente. 
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Comunicarea cu angajaţii  
 Obiectiv: sondaj de implicare  

Nivel vizat: creşterea răspunsului favorabil în ceea ce priveşte indicele de implicare a angajaţilor de 
la 65 la 69% până la următorul sondaj 
Progres în 2011: managerii au continuat conversaţiile de implicare („fidelizare”) cu angajaţii în 2011. 
Lexmark a atins un nivel de 84% în ceea ce priveşte implicarea generală a angajaţilor, în sondajul 
Great Places to Work in Kentucky din 2011. 

 
o ÎNTREBĂRI ADRESATE CONDUCERII: o întâlnire trimestrială cu directorul executiv, organizată pentru 

toţi angajaţii, se încheie cu o sesiune deschisă de întrebări şi răspunsuri pentru directorul executiv şi 
subordonaţii săi direcţi. 

o Întâlniri la „Primărie”: conducerea superioară prezintă actualizări generale cu privire la companie, 
strategii de marketing şi pentru produse, rezultatele iniţiativelor, progresul în materie de cercetare şi 
dezvoltare şi numeroase alte probleme de actualitate, cu întrebări şi răspunsuri. 

o În situaţia unei închideri, Lexmark organizează târguri de locuri de muncă pentru a ajuta angajaţii. 

Implicare la nivel social 
Lexmark, împreună cu angajaţii motivaţi, a dezvoltat diverse grupuri de susţinere a diversităţii, de exemplu, Asian 
Network Diversity Association (ANDA) din cadrul Lexmark, Gay-Straight Alliance of Lexmark Employees (GALE) şi 
Women@Work (W@W), printre altele, care au fost create pentru a ajuta angajaţii să se adapteze la noile culturi, 
pentru a servi drept reţele de susţinere care diseminează cunoştinţe, precum şi pentru a creşte nivelul de 
înţelegere a problemelor grupurilor minoritare. 
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