Grønt tiltag fra Brother og CCPIP.DK
Alle taler om klima og miljø. Bilerne skal køre på miljøbenzin; hårde hvidevarer skal helst
være A+ mærkede, og elektronikfabrikanter er begyndt at kappes om at lave grønne pc’er
og lavenergi-tv. Men hvor er miljøtiltagene, når det handler om andre af vores meget
forbrugende maskiner – printerne?
Brother vil være de grønneste
Brother prioriterer miljøpolitik højt og lægger vægt på at handle i pagt med omgivelserne.
Hele virksomheden arbejder for en grøn udvikling ved at mindske produkternes negative
påvirkning af miljøet. De fleste af Brother’s printere og alt-i-én maskiner er mærket med
Energy Star, hvilket garanterer, at maskinerne har et lavt energiniveau. Som noget unikt
har Brother desuden en inkjet-, en laserprinter- og en laser alt-i-én-serie også mærket med
det skrappe tyske miljømærke ”Der Blaue Engel” – og flere maskiner med dette
miljømærke er på vej.
Det er så besværligt at tænke på miljøet – eller er det?
Tidligere har det været besværligt for forbrugeren at skaffe sig af med brugte tonere og
tromler på en miljøforsvarlig måde, og de er havnet i skraldespanden. Disse tider er forbi,
efter Brother har gjort det nemt for forbrugeren at tænke på miljøet.
Brother har længe haft et retursystem, hvor man fragtfrit kan returnere den brugte toner
eller tromle. Man sætter bare den ilagte fragtseddel på tonerkassen, og afleverer kassen til
posten. Nu har Brother lanceret et program, der gør det endnu nemmere for forbrugeren at
skåne miljøet - det kaldes Brother Miljøpartner.
Brother Miljøpartner
Brother er gået sammen med udvalgte forhandlere om at øge indsatsen for at få flere
tomme tonerpatroner og tromler retur til genbrug. Forhandlerne har den daglige kontakt
med forbrugerne, og dermed mulighed for at bringe miljøbudskabet videre.
CCPIP.DK i Fredericia & Haderslev er én af de Brother forhandlere, der vil gøre en ekstra
indsats for at få flere forbrugsstoffer retur, og er dermed udnævnt til Brother Miljøpartner. I
samarbejde med Brother, har CCPIP.DK nu gjort det nemmere for forbrugeren at hjælpe
med at passe på miljøet, idet opbrugte tonere og tromler kan indleveres, når man alligevel
er hos forhandleren for at købe nye forbrugsstoffer.
Hjælp Brother og CCPIP.DK med at passe på miljøet – indlevér dine brugte forbrugsstoffer
til genanvendelse.

