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#Trajnost



hej:pure pomeni:

• trajnostni koncept z visokimi standardi za 
parfumerije

• izredno pomembne teme

• certifikati o podnebni nevtralnosti

• socialni projekti

• proizvedeno v Nemčiji

• 100-% vegansko

• brez spornih sestavin
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V naših komunikacijah se sklicujemo na teh pet temeljnih načel





Dobro za vas

Naše dišave ne vsebujejo 
spornih vsebin, kot so:

ftalati
mineralna olja
palmovo olje
UV-filtri
barvila

Dobro za okolje

Naše dišave so 100-odstotno veganske in 
izdelane brez poskusov na živalih.
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Čist vonj



Certifikat FSC

Odgovorna uporaba virov.

Žive barve

Okolju prijazna črnila na 
vodni osnovi.

Brez celofanskih ovojev

Zložljive škatle brez dodatne plastike.

Steklenička

Vsebuje reciklirano steklo.

Brez plastičnih pokrovov
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Recikliran material 

Stekleničke vsebujejo reciklirano 
steklo, zložljive škatle pa so izdelane iz 
100-odstotno recikliranega papirja

Trajnostna embalaža



Ločujte

Razpršilo je mogoče odviti in ga 
odstraniti v koš za ločevanje odpadkov, 
prav tako tudi kovinsko sponko.

Enostavno odstranjevanje

Zložljivo škatlo in stekleničko lahko odstranite v 
koš za ločevanje odpadkov za papir in steklo.
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Za reciklažo
in z odgovornostjo do podnebja

Dobro za skupnost

Vsaka ključna sestavina je pridobljena 
trajnostno in v poštenih delovnih pogojih.

Dobro za planet

Celoten izbor dišav hej:pure je popolnoma 
podnebno nevtralen. S podpiranjem projektov, 
povezanih z nizkimi ravnmi izpustov CO2, 
prostovoljno izravnavamo izpuste CO2: za čisto 
pitno vodo za skupnost v Ugandi ter ohranjanje 
morskih virov z organizacijo Plastic Bank.
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Paul Guerlain
Parfumar

Reference Paula Guerlaina obsegajo:

• Pleine Lune (Bastille) 
• Carnal Cacao (Maison Tahiti)
• Décotré (Kimono Tsuya) 

VODNO

čisto | sveže | vodno | morsko

S pridihom vodnih cvetic

ženstveno

pure water

Ta dišava vsebuje odgovorno pridobljeno
čisto olje jasmina iz Indije

»Srčne note te dišave sem posvetil jasminu, saj 
njegovi čudoviti in nežni cvetovi poživijo in 
povzdignejo duh parfuma.«

i
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Reference Amandine Marie obsegajo:

• Chloé (v sodelovanju z M. 
Almairac)

• Burberry Body (v sodelovanju 
z M. Almairac) 

• Angel EdT (Thierry Mugler)

Ta dišava vsebuje odgovorno pridobljeno
olje vetivera s Haitija

»Za to dišavo sem navdih črpala iz hruške – in 
sicer lesne teksture vej in očarljivih poganjkov, 
ki zrastejo v sočne sadeže.«

iLESNO

toplo | lesno | čisto | sočno

S pridihom belega lesa

za oba spola

pure wood

Amandine Marie 
Parfumarka



pure flower
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CVETLIČNO

jasno | sveže | čisto | elegantno

Z nežnimi cvetnimi listi vrtnice

ženstveno

Julien Plos
Parfumar

Ta dišava vsebuje odgovorno pridobljeno
olje damaščanske vrtnice iz Bolgarije

»Z mislijo na sveže nabrano vrtnico sem ustvaril 
cvetlični vonj z modernim pridihom, za katerega 
so značilne zemeljske, lesne note.«

Refrence Juliena Plosa obsegajo:

• Eau de Lacoste (Lacoste)
• Indigo Water (Rituals) 
• Spring Gardenia (Rituals) 

i
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Glavno slikovno gradivo
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Različice slikovnega gradiva
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Druga postavitev
za prodajna mesta

Vsi materiali za prodajna mesta imajo 
certifikat FSC

Razstavno stojalo za pult

Talno razstavno stojalo

Okenska dekoracija

Testni lističi
Certifikat Blauer Engel

Koda QR
Povezava do spletnega 

mesta
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i
Shranite v 
trgovini za 
naknadno 
uporabo 



Zahteve za postavitev 
materialov za prodajna mesta
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1. V višini oči 
2. Blizu blagovnih

znamk DKNY, Calvin 
Klein, Issey Miyake 

3. Uporaba razstavne
škatlice in podloge
za police
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Ključna prodajna dejstva

Izbor dišav hej:pure

Različice: pure water, pure wood in pure flower

Vrsta: parfumska voda

Količina: 50 ml

Priporočena maloprodajna cena: 34,95 EUR
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Podnebni partner

Oznaka ClimatePartner zagotavlja preglednost in verodostojnost v komunikaciji 
s končnim potrošnikom. 

Na ravni izdelka so zabeleženi vsi izpusti CO2, ki nastanejo vzdolž vrednostne verige. 
Ogljični odtis predstavlja podlago za obsežno strategijo za zaščito podnebja tako ravni 
podjetja kot izdelka. Ogljični odtis podjetja (CCF – Corporate Carbon Footprint) se 
lahko uporabi za izpeljavo ukrepov za zmanjšanje in preprečevanje izpustov. Projekti 
varovanja podnebja pripomorejo k podnebni nevtralnosti in spodbujajo cilje v 
povezavi s trajnostjo.

Povzetek kot tudi podrobnosti o podnebnih projektih najdete tukaj: 
http://www.climatepartner.com/17201-2108-1001

https://urldefense.com/v3/__http:/www.climatepartner.com/17201-2108-1001__;!!Gajz09w!S-GAB39y79Vif7W8T9Y08xFHqUtmgaUf9bAoWJXJYlwA_ySjLNTvgVREdI4xInDn398$
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Projekti

Zajezitev plastičnih odpadkov

Vsako leto v morju pristane več kot 8 milijonov ton plastike. Še 
posebej v državah v razvoju je pogosto pomanjkanje 
infrastrukture za ustrezno odstranjevanje odpadkov. Lokalno 
prebivalstvo na Haitiju, v Braziliji in Filipinih zbira odpadno 
plastiko. Na zbirnih točkah lahko zbrane odpadke zamenjajo 
za denar, hrano, pitno vodo ali šolnino. Zbrana plastika se nato 
reciklira in pretvori v »socialno plastiko«, ki se uporablja za 
embalažo.

Čista voda za družine v Ugandi

Več kot 40 milijonov ljudi v Ugandi nima dostopa do čiste 
pitne vode. To vodi do zdravstvenih, gospodarskih in 
okoljskih težav. Večina družin vodo najprej prekuha, za kar 
uporabljajo les ali oglje. Tako se ustvarjajo izpusti CO2, v 
različnih regijah pa se izsekavajo vedno večje površine 
gozdov. V okviru projekta »Spouts« prejemajo družine z 
nizkimi dohodki keramične filtre za vodo. Ti filtri lahko 
odstranijo 99,9 % bakterij in imajo prostornino približno 20 
litrov. 

Standard projekta: kombinirani projekt Gold Standard 
VER (dvojni projekt Gold Standard VER)
Tehnologija: ohranjanje morskih virov
Regija: Plastic Bank, po vsem svetu
Izvaja: Plastic bank
Več informacij: www.climatepartner.com/1087

Standard projekta: Gold Standard VER (GS VER)
Tehnologija: čista pitna voda
Regija: Spouts, Uganda
Letni obseg: 30.000 t izpustov CO2
Validacija: Gold Standard
Več informacij: www.climatepartner.com/1154
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WWF

Podpiramo WWF

Svetovni sklad za naravo (WWF) je ena največjih in najbolj izkušenih organizacij za varstvo
narave na svetu, ki deluje v več kot 100 državah. Dobrodelno organizacijo po vsem svetu
financira približno pet milijonov podpornikov. Zaposleni po vsem svetu trenutno sodelujejo v
1.300 projektih za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Cilj organizacije je spodbujati varstvo
narave in okolja, znanost ter izobraževanje o naravi.

Z našo trajnostno blagovno znamko hej:pure se želimo družbeno angažirati in prevzeti
odgovornost. Zato organizacijo WWF podpiramo z donacijo za posebej izbrane projekte, ki
stremijo k zajezitvi plastičnih odpadkov.

Lahko:

- uporabimo logotip pande SAMO v povezavi s fotografijo WWF

- v vseh naših sporočilih omenimo, da podpiramo organizacijo WWF, in jo poimenujemo

- uporabimo VSO besedilo in VSE fotografije s spletne strani WWF, povezane z našimi 
projekti (AMPAK: vedno jim moramo priznati zasluge)
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Projekti

Ohranjanje morskih virov in zajezitev plastičnih odpadkov 

Voda pokriva približno 70 % zemeljske površine. Vendar pa je 
mogoče dandanes na vsakem kvadratnem kilometru oceana 
najti več sto tisoč kosov plastičnih odpadkov. Plastika 
predstavlja tri četrtine odpadkov v oceanih; konkretno to 
pomeni, da v morju vsako leto konča od 4,8 do 12,7 milijona 
ton plastike. Ta plastika je vse večji problem in vsako leto terja 
življenja več deset tisoč živali. 

Naš prispevek

Organizacija WWF poskuša pri viru preprečiti, da bi 
plastični odpadki pristali v oceanu. Z donacijo lahko 
pomagamo v boju proti plastičnim odpadkom:

organizacija WWF jo uporabi za nakupe vozičkov za smeti 
in zabojnikov, da bi izboljšali recikliranje, organizira 
delavnice za ključno izobraževalno delo kot tudi tečaje 
usposabljanja za lokalno prebivalstvo.
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Recikliranje

Možnost recikliranja vseh 
izdelkov hej:pure

98 %
ZELO DOBRO

Certifikat zunanjega inštituta Cyclos, 
oktober 2021 
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Kaj je …

... logotip FSC?

Oznaka FSC je dokaz o dosledno zanesljivem postopku: razvitih je 
bilo deset načel in 56 kazalnikov, na katerih temeljijo splošno 
veljavni standardi FSC za gospodarjenje z gozdovi. Certifikat FSC 
se lahko podeli gozdovom, ki se vzgajajo v skladu s temi standardi. 
Organizacija FSC zagotavlja tudi preglednost, varnost blagovnih 
znamk in informacijske storitve za podjetja in organizacije z 
interesom za dobro gospodarjenje z gozdovi.

Hitri pregled: FSC po svetu v številkah

• 231.375.428 hektarjev gozdov ima certifikat organizacije FSC
• 50.636 izdanih certifikatov proizvodne verige organizacije FSC
• 1.399 aktivnih dovoljenj za oglaševanje organizacije FSC
• 1.165 članov organizacije FSC je zastopanih v 89 državah po 

vsem svetu   

... certifikat Blauer Engel?

Blauer Engel je že več kot 40 let okoljski simbol nemške zvezne 
vlade. Označuje okolju prijazne izdelke in storitve; v neživilskem 
sektorju ni tako razširjena nobena druga oznaka. S tem simbolom 
je opremljenih veliko vsakdanjih izdelkov, od barv in pohištva do 
pralnega praška in recikliranega papirja.

Pečat Blauer Engel je prejelo več kot 20.000 izdelkov in 
storitev več kot 1.600 podjetij.

Namen tega okoljskega simbola je zasebnim potrošnikom, 
institucionalnim poslovnim potrošnikom ter javnim organom 
zagotoviti zanesljiv vodnik za okolju prijazno nakupovanje. 
Specifično povpraševanje po okolju prijaznih izdelkih namreč 
zahteva ekološke inovacije izdelkov in manjše vplive na okolje. 
Blauer Engel je sinonim za neodvisno, pregledno in ambiciozno 
označevanje.
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pure water

Jasmin

Naš partner v Indiji je eden dveh vodilnih proizvajalcev jasmina na 
svetu. Trajnostno ga vodijo in upravljajo lokalni prebivalci in je znan 
po svoji dolgoročni zavezanosti regiji. Zahvaljujoč temu partnerstvu, 
ki ga gojimo že od leta 2018, je podjetje LMR uspelo izvesti številne 
pobude za boljše kmetijstvo in boljša življenja vseh nabiralcev, kmetov 
in delavcev, ki so vključeni v industrijo vzgoje jasmina. Podjetje LMR 
in njegovi partnerji se vnaprej zavežejo, da bodo kupili določeno 
količino po fiksni veleprodajni ceni, ki temelji na proizvodnih stroških 
in marži, kar zagotavlja varno prihodnost kmetov.

Certifikat For Life: program družbene odgovornosti podjetij 
Od leta 2019 ima celotna dobavna veriga certifikat For Life. For Life je 
oznaka organizacije Ecocert, ki zagotavlja trajnost izvlečka jasmina. 
Certifikat zahteva izpolnjevanje določenih trajnostnih meril: 
preglednosti, okoljske odgovornosti, poštenih delovnih pogojev ter 
pozitivnega odnosa do proizvajalcev in regionalnih skupnosti.
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pure wood

Vetiver s Haitija

Vetiver raste v številnih državah, vendar pa je glavni vir vetivera, ki je 
tudi najbolj primeren za izdelavo eteričnega olja, na jugozahodu 
Haitija. 

Podjetje Firmenich je največje zasebno podjetje za proizvodnjo 
parfumov in arom na svetu, ki svoje olje vetivera pridobiva od 
podjetja Frager, dolgoletnega partnerja v pobudi 
NaturalsTogether™. Ta glavni dobavitelj vetivera si že dolgo 
prizadeva za izboljšanje življenjskih pogojev pridelovalcev vetivera. 
Olje vetivera je eden najpomembnejših haitijskih izvoznih izdelkov in 
je z leti postalo zelo pomembno za gospodarstvo države, ki se zaradi 
trenutnih razmer na otoku sooča s težkimi proizvodnimi pogoji. 
Frager je podjetju Firmenich kot priznanje za izjemno zavezanost 
podjetja skupnosti podelilo nagrado Source & Soul Award 2016.
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pure flower

Damaščanska vrtnica iz Bolgarije 

Odgovorna nabava zahteva trajnostno usmerjenost vzdolž celotne 
dobavne verige. To pomeni, da je treba zagotoviti preglednost glede 
tega, kje in od koga podjetje Firmenich pridobiva svoje sestavine in 
storitve. 

Zakaj je to pomembno? Zagotavljanje trajnosti zagotavlja celovitost 
dobavne verige tako zdaj kot tudi v prihodnosti ter preživetje 
skupnosti, ki jih podpira. 

Podjetje je dejavno vključeno v izboljšanje zanesljivosti svojih 
dobaviteljev, saj skrbi za ljudi, ki spoštujejo naravo in se odzivajo na 
podnebno krizo. To počne tako, da pomaga ljudem, da si pomagajo 
sami. 

Podjetje Firmenich tesno sodeluje z neodvisnimi partnerji, kot so 
EcoVadis za neposredne in posredne dobavitelje, Sedex za velike 
proizvodne obrate in zvezo UEBT (Union for the Ethical BioTrade) 
Ta orodja izboljšujejo učinkovitost, upravljanje tveganj in 
preglednost podatkov. Podpirajo tudi dobavitelje podjetja 
Firmenich ter izboljšujejo programe, smernice in ukrepe za 
odgovorno nabavo na tem področju.
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