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Review van 200 van de grootste wereldwijde modemerken en retailers
C&A op de 4e plaats
"Geef klanten het vertrouwen dat ze goede keuzes maken"

Amsterdam, 24 april 2019 - ‘Fashion Revolution’ heeft de ‘2019 Fashion Transparency
Index’ gepubliceerd. C&A staat op nummer 4 in de lijst van de 200 grootste wereldwijde
modemerken en retailers ter wereld. Fashion Revolution is een wereldwijde non-profit
beweging die campagne voert voor systemische hervorming van de fashion-industrie
met een focus op de behoefte aan meer transparantie in de mode-toeleveringsketen.
"We streven ernaar om transparant te zijn over de herkomst van onze producten om zo
aan te tonen dat we op verantwoorde wijze inkopen doen en om klanten het vertrouwen
te geven dat ze goede keuzes maken door hun aankopen te doen bij C&A," aldus
Jeffrey Hogue, Chief Sustainability Officer bij C&A. Overeenkomstig het commitment
van C&A aan de “Transparency Pledge” (de belofte om transparant te zijn), publiceert
C&A informatie over alle tier-1 en tier-2 fabrieken van haar wereldwijde leveranciers op
de C&A website en deelt zij deze informatie tevens met Open Apparel Registry.
De Fashion Transparency Index is opgezet om inzicht te geven in wat bedrijven weten
en delen over hun distributieketens. De toeleveringsketen van C&A omvat meer dan 1
miljoen mensen, werkzaam bij meer dan 700 wereldwijde leveranciers, die meer dan
1.700 productie-units runnen, verspreid over vier volledig verschillende sourcing regio's
en veel verschillende culturen.
- EINDE PERSBERICHT –
Over C&A
Met bijna 1.900 winkels in 21 landen over de hele wereld en ongeveer 51.000
werknemers is C&A een toonaangevende fashion retailer. C&A verwelkomt iedere dag
miljoenen bezoekers en biedt het hele gezin kwaliteitsmode voor een betaalbare prijs.
C&A is een onderneming van COFRA Holding AG en gevestigd in Europa, Brazilië,
Mexico en China. Voor meer informatie, bezoek onze website: www.c-a.com
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