Împreună pentru mediul înconjurător!
Din Martie 2018, C&A trece de la sacoșele din plastic la sacoșe din hârtie, contracost.
București 23 Februarie 2018: Începând cu 1 Martie 2018 C&A România renunță la sacoșele din plastic și
introduce sacoșele din hârtie, contracost. Pentru sacoșele mici clienți vor achita 0,50 Lei iar pentru cele medii
sau mari 1 Leu. C&A România va oferi astfel sacoșe realizate din hârtie reciclată făcând astfel încă un pas către
principiile sustenabilității și protejării mediului.
Tranziția de la sacoșe din plastic la sacoșe din hârtie reprezintă o acțiune extremă de eficientă în protejarea
mediului înconjurător. Sacoșele din plastic odată ajunse în natură poluează pe termen lung și se descompun
într-un timp și mai îndelungat. Înafară de asta, sunt un pericol pentru toate viețuitoarele pământului deorece
acestea pot confunda deșeurile din plastic cu hrana. Pentru producerea sacoșelor din hârtie se folosește ca
materie primă o resursă prețioasă – lemnul – care nu poate fi disponibilă pe o perioadă nedeterminată.
Pădurile sunt indispensabile pentru oameni, animale dar și pentru plante.
C&A România va mai face încă un pas către sustenabilitate și protectia mediului renuntând la sacoșele din
plastic. “În România, obiectivul nostru este să reducem cu până la 60% utilizarea sacoșelor din plastic. De
aceea, atingerea acestui target va însemna că vom impacta mediul în mod pozitiv și vom crește calitatea vieții
locuitorilor. Trebuie să creștem și interesul pentru această parte a ecologiei și să atragem atenția asupra ei.
Împreună pentru mediul înconjurător!”, a declarat Norbert W. Scheele - Director of Country pentru C&A CEE.
Pentru mai multe informații despre proiectele sustenabile C&A accesați sustainability.c-and-a.com/ .
Despre C&A Europa
Cu peste 1500 de magazine în 19 țări europene și mai mult de 35.000 de angajați, C&A este una dintre cele mai importante
afaceri de retail de modă din Europa. C&A întâmpină mai mult de 2 milioane de vizitatori pe zi cu modă de calitate la prețuri
accesibile, pentru întreaga familie. În plus, față de magazinele din Europa, C&A este prezentă și în Brazilia, Mexic și China.
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