Περιβαλλοντική πολιτική
Στην Pull&Bear δεσμευόμαστε για την προστασία του περιβάλλοντος, αφού θεωρούμε ότι ο
σεβασμός για τον χώρο που μας περιβάλλει είναι ζωτικής σημασίας και θέλουμε να συμβάλουμε στη
βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας. Αυτές είναι μερικές από τις ενέργειες και τους στόχους που έχουμε
θέσει μέχρι στιγμής στα πλαίσια της δέσμευσής μας για το περιβάλλον, η οποία συμπεριλαμβάνεται
στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του Ομίλου Inditex, που δημοσιεύεται στο www.inditex.com
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Έχουμε αναπτύξει ένα μοντέλο οικολογικά αποδοτικής διαχείρισης στο κατάστημα, με σκοπό να
μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας κατά 20%, ενσωματώνοντας κριτήρια βιωσιμότητας και
ενεργειακής αποδοτικότητας, από τον σχεδιασμό του καταστήματος, τις εγκαταστάσεις του
συστήματος φωτισμού, τη θέρμανση ή την ψύξη, μέχρι την ενδεχόμενη ανακύκλωση της επίπλωσης
και της διακόσμησης. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε στη μείωση των εκπομπών CO2 και
καταπολεμούμε την κλιματική αλλαγή.
ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η Pull&Bear εκτελεί μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων στο Κατάστημα. Τα
κρεμαστάρια και οι αντικλεπτικοί συναγερμοί συλλέγονται στα καταστήματα για να μετατραπούν σε
άλλα πλαστικά υλικά. Επιπλέον, όλα τα χαρτόνια και τα πλαστικά των συσκευασιών
ανακυκλώνονται.
ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΣ
Παρέχουμε συνεχή κατάρτιση στους υπαλλήλους μας, ώστε να κάνουν λογική χρήση της ενέργειας
και τους ευαισθητοποιούμε περιβαλλοντικά, τόσο στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, όσο και
στην προσωπική τους ζωή. Αυτά τα προγράμματα διεξάγονται τόσο μέσω εκστρατειών εσωτερικών
ανακοινώσεων, όσο και μέσω ειδικών σχεδιασμών κατάρτισης με πολυμέσα.
ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΠΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ
Όλες οι πλαστικές σακούλες που δίνουμε στους πελάτες είναι βιοδιασπώμενες, προκειμένου να
αποφευχθεί η μόλυνση που προκαλεί το συμβατικό πλαστικό. Το σήμα D2W διασφαλίζει τη
βιοδιάσπαση του 100% του πλαστικού.
Επίσης, οι χαρτοσακούλες φέρουν το σήμα FSC, που εγγυάται ότι όλη η διαδικασία παραγωγής,
από την εκμετάλλευση των δασών από όπου προέρχεται η πρώτη ύλη, μέχρι την παράδοση στο
κατάστημα, πληροί τους όρους προστασίας του περιβάλλοντος.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΕΣ ΔΩΡΟΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ AFFINITY CARD
Και οι δύο αυτές κάρτες είναι πλήρως ανακυκλώσιμες, κατασκευασμένες από υλικό PET και
οικολογικές βαφές, δίχως PVC.
ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όλα τα υλικά επικοινωνίας με τους πελάτες μας, από τους καταλόγους των καταστημάτων μέχρι τα
έντυπα αναζήτησης προσωπικού, κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα χαρτιά με το σήμα FSC ή το
PEFP (πιστοποιητικό που εγγυάται τη βιώσιμη διαχείριση των δασών).
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ PVC
Η δέσμευσή μας προς το φυσικό περιβάλλον επεκτείνεται και στο προϊόν:επεξεργαζόμαστε υλικά
που σέβονται το χώρο που μας περιβάλλει. Ένα καλό παράδειγμα είναι η κατασκευή υποδημάτων
χωρίς PVC.

