BÆREDYGTIGHED HOS FLOWERACCESS
Floweraccess sælger afskårne blomster til
den danske professionelle blomsterhandler
Blomsterne fragtes til Danmark med lastbil

TIPS

og distribueres derefter videre til vores

TIL

direkte fra vores samarbejdspartner i Holland.

kunder. Vi har et tæt samarbejde med vores

BÆREDYGTIG

kunder og et højt serviceniveau.
Bæredygtighed spiller stor rolle for os. Da vi

INDKØB AF BLOMSTER

leverer direkte til forhandleren har vi forkortet
forsyningskæden drastisk, så vi stort set ikke
skal smide blomster ud og dermed reducerer
C02-udledningen.
Vores undersøgelse af blomsterbranchen
viser, at en stor del af både butikker og
forbrugere ønsker at vide mere om, hvordan
de kan købe og håndtere blomster mere
bæredygtigt. Derfor har vi udviklet denne

Vi står for branchens bedste service, fx

informationsbrochure.

bestræber vi os på at besvare dine opkald

Vi ønsker at være med til at inspirere
branchen og forbrugerne og give dem
mulighed for at kunne træffe et oplyst valg i
forhold til bæredygtighed.

inden for 30 sekunder og altid være der
når du har brug for det.
73 70 90 70
info@floweraccess.dk

B Æ R E DY G T I G H E D I

VÆRDIKÆDEN
Hos Floweraccess handler man ind ud fra
ordre og har dermed et meget begrænset
lager, hvilket betyder begrænset spild.
Blomsterne bliver kørt direkte fra Holland til
blomsterbutikkerne og nye initiativer har
gjort, at blomsterne i dag pakkes op til 40%
mere effektivt, hvilket mindsker transportbelastningen markant.
Vores samarbejdspartner i Holland har
allerede fokus på, hvilke gartnerier de køber
fra og stiller krav i forhold til kvalitet og
certificeringer på sociale og miljømæssige
aspekter af produktionen. Hos Floweraccess
skubber vi dog for endnu flere initiativer for
både miljømæssige og sociale tiltag, fx:

- Pakning - hvor vi så vidt muligt anvender
pakningsløsninger, som kan genbruges

- Emballage - ved at bruge så lidt emballage
om vores produkter som muligt og i højest
muligt omfang benytte genanvendt og
genanvendelig emballage.

- Transport - vores samarbejdspartner i
Holland kører kun på biobrændsel og
vores danske transportfirma har stort fokus
på miljø og social trivsel, fx med elbiler og
overenskomst for alle chauffører.
Vi håber, at vi i samarbejde med hele værdikæden kan skubbe blomsterbranchen i
Danmark i en mere bæredygtig retning.

VÆLG BÆREDYGTIG EMBALL AGE TIL DINE BLOMSTERLEVERINGER
Hos Floweraccess tilbyder vi fremover en

fylder den heller ikke i transporten

emballageløsning, hvor vi minimerer brugen af

tilbage.

engangspapkasser til pakning af vores blomster.
Det betyder, at du som kunde hos os
kan vælge at få leveret dine blomster
i genbrugskasser, som vi tager tilbage
og genbruger igen, når vi leverer næste
vare.

Kassen er lavet af 100% genanvendt
plast, hvilket gør den fuldstændig
bæredygtig og cirkulær. Kassen kan genbruges i op til 7 år og vil derefter blive
genanvendt igen til en ny kasse. Eco
Flowerbox er det bedste

eksempel på et

Den genbrugelige kasse Eco Flowerbox er

lukket cirkulært kredsløb, hvor vi spare

specielt designet til transport på danske vogne

enorme mængder engangs-papkasser.

og er den ideelle og meget alsidige løsning til
emballering af blomster og planter. Kassen kan
efter brug foldes sammen, så den næsten intet
fylder i dit lager til vi afhenter den igen, og så

Kontakt os og hør mere om muligheden for
at benytte vores genbrugelige kasser.

