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ESPRIT sluit zich aan bij ‘Detox Solution’ van Greenpeace
ESPRIT, het wereldwijde merk voor kleding en lifestyleproducten, maakte vandaag bekend dat het zich heeft
geëngageerd om zich aan te sluiten bij de ‘Detox Solution’ van Greenpeace1.
Na een maandenlange samenwerking hebben ESPRIT en Greenpeace een pakket samengesteld van uitvoerige
en geloofwaardige beloften om de industriële lozing van gevaarlijke chemicaliën bij de productie van textiel
en kleding te elimineren.
De juiste formulering van de overeenkomst kunt u terugvinden onder de volgende link:
http://www.esprit.com/press/ESPRIT_Greenpeace_Detox_Solution_Commitment.pdf
Dit initiatief is een aanvulling op de recente aankondiging van ESPRIT2 dat het meedoet aan de Roadmap to
Zero3, het initiatief van de kleding- en schoenenindustrie dat zich engageert voor Zero Discharges of
Hazardous Chemicals (ZDHC, nulafvoer van gevaarlijke chemicaliën) tegen 2020.
De precieze formulering van de overeenkomst "Roadmap to Zero"/ZDHC onder de volgende link:
http://www.esprit.com/press/esprit_zdhc_en_final.pdf
“Greenpeace en ESPRIT hebben de handen in elkaar geslagen om een concreet actieplan uit te werken om
ervoor te zorgen dat we ons engagement met betrekking tot ZDHC kunnen waarmaken”, lichtte Charles
Dickinson, Senior Vice President en Head of Global Quality Management & Sustainability van ESPRIT, toe.
“Ons partnerschap met Greenpeace ondersteunt het engagement van ESPRIT voor de nulafvoer van alle
gevaarlijke chemicaliën uit de levenscyclus van onze producten en uit alle productieprocessen. Het is een
wapenfeit voor de hele mode-industrie, en we kijken ernaar uit dat een heleboel andere merken zich bij ons
zullen aansluiten.”
--- EINDE ---
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Over ESPRIT
ESPRIT is een wereldwijd modemerk, dat tijdloze stijl en kwaliteit aanbiedt. Het merk creëert inspirerende collecties met een constante
kwaliteit voor alle gelegenheden voor vrouwen, mannen en kinderen. ESPRIT, dat in 1968 opgericht werd in San Fransisco, heeft nog altijd
het DNA van een creatief en verantwoordelijk modemerk met een Californische nalatenschap. ESPRIT is sinds 1993 genoteerd aan de
Hong Kong Stock Exchange.
Het bedrijf is vertegenwoordigd in meer dan 40 landen en verdeelt zijn modeartikelen wereldwijd in meer dan 1.000 onafhankelijk
geleide winkels en meer dan 10.800 groothandelbedrijven. ESPRIT verleent zijn handelsmerk aan vergunninghouders die aanvullende
niet-kledingproducten aanbieden en zich houden aan de kwaliteitsnormen en de merkessentie van ESPRIT.
In september 2011 kondigde ESPRIT aan dat het zijn merk in de volgende vier jaar zal versterken met een uitgebreid
investeringsprogramma. Dit transformatieplan zal ESPRIT opnieuw vestigen als een inspirerend modemerk met een duidelijke identiteit
en duurzame rentabiliteit. De investeringen in winkels, productontwikkeling en merkcommunicatie zijn bedoeld om klanten opnieuw te
doen beseffen dat ESPRIT een inspirerend modemerk is, dat gebaseerd is op de unieke waarden en nalatenschap van het bedrijf. Daarom
kondigde ESPRIT aan dat het over vier jaar, tot in het boekjaar 2014/2015, meer dan 18 miljard HKD zal investeren in de toekomst van
het bedrijf.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.esprit.com.

