Eko Kaynaklar – Sürdürülebilir hammaddeler

Eko Dizayn – Sürdürülebilir şekil

Bize Ulaşın!

30 yıldan bu yana kesintisiz şekilde, sürdürülebilirliğin çeşitli düzlemlerinde ürünlerimizi

Jokey ambalajların tasarımı ekolojik ayak izlerinin azaltılmasında önemli bir rol oynamak-

geliştirmeye devam ediyoruz. Başta geri dönüştürülmüş malzemeler olmak üzere sürdü-

tadır. Uzun yıllardır ambalajlarımızın tasarımını üretimde, kullanımda ve geri dönüşümde
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rülebilir hammaddelerin kullanımı bu noktada oldukça önemli bir anahtar faktördür.

sürdürülebilirlik bakımından optimize ediyoruz.

jokey.com / tr / jokey-eko-konsepti
Daha fazla bilgi için jokey.com’daki “Eko Konsepti”
bölümünü ziyaret edin. Aynı zamanda bizlerle
direkt iletişime geçebilirsiniz. Sizleri bekliyoruz!
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Yenilenebilir Hammaddeler
2010 senesinden bu yana karbon bazlı polimerlerin
yerini biyolojik bazlı hammaddelerin alması için
uğraşıyoruz. Fakat yetiştirilebilen her şey ekolojik
açıdan avantaja sahip değildir. Bu nedenle Jokey’de
yalnızca kökenleri veya bileşimleri ile ilgili olarak
uluslararası kabul görmüş sertfikaları bulunan hammaddeler kullanıyoruz.

Hammadde Verimliliği
Mümkün olduğunca az hammaddeyle mümkün
olduğunca çok ürünü ambalajlamak. Bu bakış açısı
90’lı yılların başından itibaren AR-GE çalışmalarımıza yön vermektedir. Sonuç mu? Tam anlamıyla başarılı. Bu zaman zarfında ambalajlarımızda kullanılan
hammaddde miktarını, gitgide daha yüksek performanslı ve aynı zamanda da daha işlevsel hale gelen
tasarımlarımızla % 40’a varan oranda azaltabildik.

% 100 Geri Dönüştürülebilir
Yalnızca homojen ambalajlar optimum bir yeniden
değerlendirme olanağı sağlar. Bu nedenle çeşitlerine göre yalnızca % 100 oranında geri dönüştürülebilen plastikler ve dekorasyon yöntemleri kullanıyoruz.
Jokey ambalajları böylece tamamen geri dönüşüm
döngüsüne katılabilmekte ve teknik açıdan kaliteden
ödün vermeden geri dönüştürülmüş hammaddeler
olarak yeniden kullanılabilmektedir.

Gıda Teması
Gıda dolumudan kullanılacak Jokey ambalajları
GFSI’nin yüksek hijyen standardlarına göre üretilmektedir. Yalnızca izin verilen hammaddeler ve
katkılar bulunan bu ambalajlar % 100 oranında geri
dönüştdürülebilmektedir. Böylelikle yüksek kaliteli
ve fizyolojik açıdan sakıncasız mono hamaddelerle
yürütülen geri dönüşüm döngüsü oluşturur.

% 100 Boşaltılabilir
Tüm Jokey ambalajlarının içleri kapak açıldıktan
sonra tamamen boşaltılabilmektedir. Böylelikle
tüketici korunur aynı zamanda geri dönüşüm sürecini kolaylaştırılır. Çünkü, ambalaj içinde kalan dolum ürünü yüksek efor gerektirir ve gereksiz enerji
maliyetini arttırır.

İkincil Kullanım
Jokey ambalajları sağlamdır, içleri tamamen boşaltılabilir ve güvenle yeniden kapatılabilir. İşlevlerini
ambalaj olarak ömürlerini tamamladıktan sonra da
korurlar ve birbirinden çeşitli amaçlar için kullanılabilirler. Bu noktada her zaman için % 100 oranında
geri dönüştürülebilir olarak kalırlar. Böylece markanız sürekli ilgi odağında kalır.
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İkincil Hammaddeler
Boya, yapı malzemeleri, kimya ve gıda dışı diğer
ürünler % 100 geri dönüştürülmüş hammaddeden
üretilmiş ambalajlarımızda tıpkı sıfır plastik hammaddeden üretilmiş ambalajlardaki kadar iyi ve
güvenle muhafaza edilmektedir. Yüksek işlevsellik,
kaynakların korunmasına ekolojik açıdan değerli
bir katkı oluşturmaktadır – Farklı renklerden, IML
dekorasyonuna kadar (Kalıp İçi Etiketleme) çok
sayıda şekillendirme seçenekleri ile birlikte.

Jokey Eko Konsepti
Sürdürülebilir
Ambalaj Dizaynı

Jokey Eko Konsepti –
10 Adımda Döngüsel
Ekonomi Ambalajına
Giden Yol

EKO STRATEJİ

EKO KAYNAKLAR

Eko Strateji

EKO DİZAYN

Stratejik Temel
Bir şeyleri değiştirmek isteyen, öncelikle
kendisini değiştirmelidir. Jokey Eko
Konsepti’nin ilk üç eylem alanı, bütüncül
yaklaşımımızı özellikle vurgulamakta
ve diğer tüm yaklaşımlarımız için temel
360° Sorumluluk
Sorumluluğumuz, Jokey ambalajın tesislerimizden çıktığı noktada sona ermiyor. Ambalajların
yeniden hammadde döngüsüne geri dönmesi için
azimle çaba gösteriyoruz. Sadece burada değil –
82 ülkede bunun için müşterilerimiz, iş ortaklarımız, dernekler ve sivil toplum örgütleriyle sürekli
bir diyalog halindeyiz.

360°
SORUMLULUK

EKO
ŞİRKET

Jokey’de biz şuna inanıyoruz: İdeal ambalaj,
maksimum işlevsel ve sürdürülebilirdir. Jokey
Eko Konsepti’yle bu iki özelliği birleştiren bir
kılavuz geliştirmiş olduk. Hedefimiz ise, en az
karbon ayak izi ile azami ürün işlevselliğini
sağlamak. Eko Strateji, Eko Kaynaklar ve Eko
Tasarım konularında on adım eylem planıyla
bunun için çaba gösteriyoruz.
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oluşturmaktadır.

İKİNCİL
KULLANIM

% 100 BOŞALTILABİLİR

CO2 Dengesi
Sürdürülebilirlik alanında bir öncü olarak hedefimiz
sıfır iklim etkili ambalajdır. Jokey bütün olarak karbon nötr çalışabilir hale gelinceye kadar müşterilerimize sürdürülebilir iklim projelerinde sağlanan
sertifikalarla karbon dengesi sunuyoruz. Bu noktada sivil toplum örgütlerinden ve diğer başka paydaşlardan oluşan bir ağla işbirliği içindeyiz.

Eko Şirket
Bir aile şirketi olarak uzun vadeli düşünüyoruz.
Gelecek stratejimiz bir sacayağı üzerinde yükselmektedir: “Sağlıklı büyüme”, “ekolojik davranış”
ve “sosyal sorumluluk”. Şirket başarısının insanlara
ve doğaya karşı çok dikkatli bir yaklaşımı zorunlu
kıldığına inanıyoruz. Vizyonumuz, 2030 senesine
kadar sıfır iklim etkisidir.

