MORGENDAGENS KOLLEKSJON
SLUTTEN PÅ GRØNNVASKING
Stoler du på bærekraftige påstander?
Vi tror bærekraft starter med sporbarhet.
Vi ønsker å gjøre slutt på grønnvasking med vår nye
IMPACT kolleksjon. Vi forteller en ekte historie om
bærekraft. Vi tror at sporbarhet og bærekraft er knyttet
sammen. Som pionerer i makredet baner vi veien for
resten av vår bransje.
IMPACT kolleskjonen er serie produkter som ønsker å
påvirke bruken av vann.

HVORFOR ØNSKER VI Å PÅVIRKE BRUKEN
AV VANN?
Vann er et tema i hele verden. Fra smelting av is i arktis
til tørke. Konsekvensene finner du overalt på jordkloden.
Innen 2025 vil 50% av verdens befolkning oppleve såkalt
“vannstress”; Å mangle nok, og rent, vann. Vann er et
håndgripelig emne.

HVORDAN KAN VI PÅVIRKE BESPARELSE AV
VANN?
Ved å bruke resirkulert polyester og bomull. Når vi bruker
resirkulerte materialer sparer vi tusenvise av liter med
vann. Hvordan kan være sikker på at vi virkelig bruker
resirkulerte materialer, og samtidig sikre våre påstander
om vannbesparelser? Med Aware™ garanterer vi at den
et resirkulerte materialet, samt vannbesparelsen. Aware™
er en virtuell komponent som bekrefter bærekraft
innholdet i et sluttprodukt, ved hjelp av sporingsteknologi. Aware™ bekrefter påstander ved bruk av
blockchain teknologi.

Begynn å selg den ekte historien
om bærekraft, med genuint
resirkulert rPET og bomull, med
bekreftede påvirkningspåstander.
Ved å gjøre dette:
Kan du tilby sikker sporbarhet av
resirkulerte materialer. En ekte
historie fra start til slutt.
Bevise bekreftede
åvirkningspåstander(besparelse
av vann!)
Støtte water.org med 2%
donasjon for hvert solgte
IMPACT produkt

Tør du å garantere at ditt
sluttprodukt virkelig er laget
fra ekte resirkulert materiale?
Med IMPACT-kolleksjonen

KAN DU!

www.theimpactcollection.org

NESTE NIVÅ BÆREKRAFT

FORKLART

STRIMLER
Strimler av av brukte vannflasker eller
bomullsavfall fra industrien, sertifisert
av Global Recycled Standard

<

>

SPORER

GARN

Tilsett Aware™ sporerpartikler
til de resirkulerte fibrene (unikt
fingeravtrykk)

Spinn garn fra det genuint
resirkulerte råstoffet med
Aware™ sporer

>

Scan for å undersøke om Aware™ sporer
oppdages i garnet. Ved positivt utslag vil en digital
tvilling av det fysiske garnet(pluss sertfisering og
LCA data) registreres i blockchain som Aware™
token(hvert kilo med garn = 1 Aware™ token)

STOFF
Stoffet er laget av
garnet med sporeren

<

>

FØRSTE SCAN OG VERIFISERING

ANDRE SCAN OG VERIFISERING
>

Scan for å undersøke om Aware™ sporer finnes i
sluttproduktet. Ved positivt utslag, vil det korrekte
antall Aware™ tokens relatert til antall kilo garn brukt
til bestillingen, bli overført fra Aware™ sin digitale
lommebok over til Xindao sin digitale lommebok

PRODUKSJON
Endelig produkt
lages

>

>

>

DOKUMENT
Aware™ utgir et Certificate Of Authenticity som
bekrefter at det originala og sertifiserte garnet (med
Aware™ sporer) faktisk har blitt brukt i det endelige
produktet

<

TRANSPORT
Produkter transporteres og blir tilgjengelig
for salg. Xindao har tilgang til alle originale
sertifiseringer, verifiseringer av massebalanse og
validering av vann som er spart. 100% sporbart

>

DINE FORDELER
* Støtter water.org med 2% donasjon fra hvert
solge IMPACT produkt
* Sikker sporbarhet av vårt resirkulerte
materiale. En ekte historie fra start til mål.
* Påvirkning som kan bevises (spare vann)

SLUTTEN PÅ GRØNNVASKING
Verdens første virkelige sporbare resirkulerte
gavekolleksjon i polyester & bomull med en
positiv påvirkning på bruk av vann
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VISSTE DU AT?
DENNE BAGEN SPARTE

1200
LITER VANN?
SAMMENLIGNET MED ET IKKE-RESIRKULERT BOMMULLSNETT

www.theimpactcollection.org
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