INTREBĂRI ŞI RĂSPUNSUR

Informații despre
sacoșele din hârtie
Stimați clienți,
Începând cu 1 Martie 2018 C&A România renunță la sacoșele din plastic și introduce sacoșele din hârtie, contracost.
La prețul maximal de 1 Leu, C&A România va oferi sacoșe realizate din hârtie reciclată făcând astfel încă un pas către
principiile sustenabilității și protejării mediului.

De ce introduce C&A sacoșe din
hârtie, contracost?
Tranziția de la sacoșe din plastic la sacoșe din hârtie
reprezintă o acțiune extremă de eficientă în protejarea
mediului înconjurător.
Fiind unul dintre cei mai mari retaileri din România
dorim să facem o contribuție semnificativă la protejarea
mediului. Anual consumul de hârtie per locuitor se
ridică la 120kg în România, cu peste 50kg față de media
mondială. Reducerea risipei de hârtie prin oferirea de
sacoșe contracost este o măsură pertinentă din punctul
de vedere al companiei noastre. Dorim să ne continuăm
călătoria către principiile sustenabilității și protejării
mediului în care credem cu tărie.

Ce impact vor avea asupra mediului
sacoșele din hârtie?
Procesul de realizare a hârtiei folosește ca materie primă
lemnul, iar ca resurse secundare energia electrică și
apa. Pentru a realiza 1 tonă de hârtie sunt necesare 3
tone de lemn , adică în medie 10 arbori maturi. Lemnul
este o resursă prețioasă, însă limitată. Păduri sunt
indispensabile atât pentru oameni cât și pentru animale
și plante.

Se va plăti de fiecare dată pentru
sacoșele din hârtie sau o singură
dată?
Se va plăti pentru fiecare sacoșă în parte, de fiecare
dată.

Se va putea veni cu sacoșe de acasă,
la cumpărături?
Desigur, noi chiar asta ne dorim: să risipim cât mai puține
resurse prin reutilizarea oricărui tip de sacoșă. Colegii
noștri vă vor ambala produsele cu cea mai mare plăcere
în sacoșele personale.

Mulțumim
pentru sprijin.
Echipa C&A
Pentru orice nelămuriri sau întrebări, ne puteți contacta la:
ar-internet@canda.com .

