Polityka środowiskowa
W Pull&Bear zaangażowaliśmy się w ochronę środowiska naturalnego, jako że poszanowanie dla
otoczenia jest dla nas niezwykle istotne i chcemy się przyczynić do zrównoważonego rozwoju
społecznego. Troska o Środowisko Naturalne jest częścią politykiKorporacyjnej Odpowiedzialności
Społecznej Grupy Inditex opublikowanej na www.inditex.com
W SKLEPIE
OSZCZĘDZAMY ENERGIĘ: SKLEP EKO-EFEKTYWNY
Rozwijamy eko-efektywny model prowadzenia sklepu zmierzający do zmniejszenia zużycia prądu o
20%, wprowadzając kryteria zrównoważenia i efektywności energetycznej od projektu sklepu,
instalacji systemu oświetlenia, ogrzewania lub klimatyzacji, po możliwy recykling mebli i dekoracji.
W ten sposób przyczyniamy się do redukcji emisji CO2 i do walki ze zmianami klimatu.
ZMNIEJSZAMY ODPADY I DOKONUJEMY RECYKLINGU: PROGRAM „REUTYLIZACJA”
Pull&Bear posiada Integralne Zarządzanie Odpadami w Sklepie. Wieszaki i alarmy są zbierane w
sklepach w celu przetworzenia ich na inne plastikowe elementy. Z drugiej zaś strony kartony i
plastik stosowane do pakowania produktów są poddawane procesowi recyklingu.
SZKOLIMY I UŚWIADAMIAMY NASZ PERSONEL
Stale szkolimy naszych pracowników, zachęcając ich do racjonalnego zużywania energii i by
uwrażliwić ich na sprawy środowiska naturalnego zarówno w pracy zawodowej, jak też w życiu
prywatnym. Owe plany prowadzone są zarówno w postaci kampanii komunikacji wewnętrznej, jak
też konkretnych multimedialnych planów szkoleniowych.
W OBSŁUDZE KLIENTA
BARDZIEJ EKOLOGICZNE TORBY
Wszystkie torby foliowe, które wydajemy klientom są ekologiczne, dzięki czemu unika się
zanieczyszczenia występującego w przypadku zwyczajnego plastiku. Oznakowanie D2W zapewnia
100% rozkład folii.
Z drugiej zaś strony torby papierowe posiadają oznakowanie FSC, które gwarantuje, że cały proces
produkcji, od eksploatacji lasów, skąd pochodzi surowiec po dostarczenie ich do sklepu odbywa się
z pełnym poszanowaniem środowiska.
RECYKLINGOWALNE KARTY UPOMINKOWE I KARTY AFFINITY
Obie te karty w pełni nadają się do recyklingu, jako że są produkowane z PET, a stosowane na nich
farby są ekologiczne, wolne od PVC.
TWORZYMY RECYKLINGOWALNE INFORMACJE
Wszystkie materiały komunikacji z naszymi klientami, od książek adresowych sklepów po
formularze do naboru personelu, są drukowane na papierze z odzysku lub posiadającym
oznakowanie FSC lub PEFP (certyfikat gwarantujący zrównoważoną gospodarkę leśną).
OBUWIE BEZ PVC
Nasze zobowiązanie dotyczące ochrony środowiska obejmuje również produkty: wykorzystujemy
materiały przyjazne dla otoczenia. Jednym z przykładów jest produkcja obuwia, które nie zawiera
PCV.

