MORGENDAGENS KOLLEKTION
ENDEN PÅ GREENWASHING
Stoler du på alle bæredygtige påstande?
Vi tror på, at bæredygtighed, starter med gennemsigtighed.
Med vores nye IMPACT kollektion, vil vi stoppe
greenwashing, og fortælle den sande historie, om
bæredygtighed. Vi mener, at sporbarhed og bæredygtighed
er dybt forbundet. Og som markedespioner, baner vi vejen
for resten af branchen.
IMPACT kollektionen er en produktlinje, der har til formål at
påvirke brugen af vand.

HVORFOR ØNSKER VI AT GØRE EN FORSKEL
FOR BRUGEN AF VAND
Vand er et verdensomspændende problem, fra det
smeltende Arktis til tørrede outlands. Konsekvenser findes
overalt i verden. I 2025 vil 50% af verdens befolkning, opleve
såkaldt “vandstress”. At skulle beskæftige sig med mangel
på tilstrækkeligt og rent vand. Vand er et håndgribeligt
emne.

HVORDAN KAN VI LAVE EN POSITIV
INDVIRKNING PÅ VANDBESPARELSE?
Ved hjælp af genanvendt polyester og bomuld. Når vi
bruger disse genbrugsmaterialer, sparer vi tusindvis
af liter vand. Men hvordan kan vi være sikre på, at vi
virkelig bruger genbrugsmaterialer, og validere vores
vandbesparende krav ? Med AWARE™, garanterer vi de
ægte brugte genbrugsmaterialer, og kravet om reduktion
af vandpåvirkningen. AWARE™ er en virtuel komponent,
der verificerer bæredygtigt indhold, i et endeligt produkt,
ved hjælp af sporstofteknologi, og validere påstande ved
blockchain teknologi.

Begynd at sælge den sande
historie, om bæredygtighed,
med ægte genanvendt
rPET og bomuld,
ved at gøre dette:
Sikker sporbarhed af vores
genrbugsmaterialer. En sand
historie fra start til slut.
Valider påvirkningen
(vandbesparelse)

Støtte water.org, med 2%
donation, af alle salget IMPACT
produkter.

Tør du garanter at dit
slutprodukt, virkelig er lavet
af ægte genbrugsmateriale.
Med IMPACT kollektionen

KAN DU!

www.theimpactcollection.org

NÆSTE NIVEAU AF BÆREDYGTIGHED

FORKLARING

MAKULERING
Makulering af brugte vandflasker eller
postindustrielt bomuldsaffald, certificeret
af den globale “Recycled” Standard

<

>

SPORSTOF

GARN

Tilsæt AWARE™ sporstof
partikler, til den genbrugte
fiber (unik fingeraftryk)

Spin garn fra den ægte
genanvendte råvare, indlejret
med AWARE™

>
FØRST SCAN OG VERIFICER
Metervaren produceres
med garnet indeholdende
sporingen.

>

Scan, for at se om AWARE™ forefindes i garnet.
Hvis ja, laves en digital tvilling, af det fysiske garn
(plus certificering og LCA data) og det registreres i
blockchain, som AWARE™ tokens (hvert kilo garn = 1
AWARE™ token)

METERVARE

<
ANDEN: SCAN & VERIFICER
>
PRODUKTIONEN
Det ende
produkt laves

Scan, for at se om AWARE™ sporstoffet findes i det
endelige produkt. Hvis ja, vil det korrekte AWARE™
Tokens, relateret til 1 kg garn, der anvendes i den
specifikke ordre, blive overført fra AWARE™ digitale
pung til Xindao´s digitale pung.

>

>

>

DOKUMENT
AWARE™ udsteder et “Certificate of Authenticity
(ægthedsbevis), der bekræfter, at den ægte og
certificerede genanvendte garn (med AWARE™
sporing) virkelig er anvendt til det endelige produkt.

<

AFSKIBNING
Produkterne afsendes og er klar til salg.
Xindao har adgang til alle originale
certifikater, balancen af råvare, og besparelse
af påvirkningen. 100% transparent

>

DINE FORDELE
* Du støtter water.org med 2% donation på
alle solgte IMPACT produkter
* Sikker sporbarhed af vores genbrugsmaterialer.
En sand historie fra start til slut.
* Valideret påvirkning (vandbesparelse)

ENDEN PÅ GREENWASHING
Verdens første fuldt sporbare, genanvendt,
polyester & bomulds gave kollektion, med en
positiv indvirkning på brugen af vand.
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VIDSTE DU AT?
DENNE TASKE SPAREDE

1200
LITER VAND?
SAMMENLIGNET MED EN IKKE GENANVENDT BOMULDS POSE.

www.theimpactcollection.org
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