DOŁĄCZ DO AKCJI EKO-OZNACZEŃ
NA KARTONACH DO PŁYNNEJ
ŻYWNOŚCI, KTÓRE PROMUJĄ
SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ
Wspólnie zwiększmy wiedzę Polaków na
temat zasad prawidłowej selektywnej
zbiórki i podnieśmy poziomy recyklingu!

77% Polaków segreguje odpady
opakowaniowe. Jednak jednocześnie
wciąż 49% badanych nie wie, do którego
pojemnika wyrzucić karton po mleku
czy soku (Kantar dla Fundacji
ProKarton, 2021).
Kartonik powinien trafić do kosza
oznaczonego kolorem żółtym,
przeznaczonego na tworzywa
sztuczne, metale i opakowaniowe
odpady wielomateriałowe (do których
zaliczamy kartony po płynnej żywności).
Dzięki temu czyste, dobrej jakości
odpady poddane zostaną recyklingowi
i przetworzone na nowe produkty.
Stałe podnoszenie ilości selektywnie
zebranych kartonów po płynnej żywności
jest także niezbędne dla zapewnienia
materiału do nowej instalacji recyklingu
w Polsce.

Rozwiązanie:
EKO-OZNACZENIA
Jednym ze skutecznych rozwiązań jest
umieszczenie na opakowaniu piktogramu,
który w klarowny sposób informuje, jak należy
postępować z kartonem po płynnej żywnośCi.
Dzięki zastosowaniu piktogramu, już w trakcie korzystania
z produktu konsument wie, że pusty karton po mleku
lub soku jako odpad wielomateriałowy, należy wyrzucić
do żółtego pojemnika.
Na rynku możemy już zobaczyć przykłady tego
typu działań, które są pozytywnie odbierane przez
konsumentów. Jednak są wciąż nieliczne i nie dotyczą
wszystkich produktów. Dlatego Fundacja ProKarton
przygotowała darmowy, jednolity system oznaczeń
dla kartonów do płynnej żywności, które każdy producent
może umieścić na kartonowych opakowaniach swoich
produktów. Ułatwią one ich segregację.
Chcemy, aby informacja o sposobie poprawnej segregacji
kartonów po płynnej żywności dotarła do każdego
konsumenta, który z nich korzysta. Prosta, symboliczna
forma pozwala na jasny, czytelny przekaz. Jednocześnie
zwarta kompozycja nie zajmie dużo miejsca potrzebnego
na inne komunikaty.

Ten niewielki szczegół na opakowaniu pozwoli
na upowszechnienie wiedzy o zasadach
selektywnej zbiórki, dzięki czemu będziemy mogli:
CIRCLE-CHEVRON-RIGHT dać konsumentom dodatkowy argument
przemawiający za wyborem produktów w kartonach
do płynnej żywności, które poddawane są recyklingowi
CIRCLE-CHEVRON-RIGHT zwiększyć ilość poprawnie posegregowanych
kartonów do płynnej żywności
CIRCLE-CHEVRON-RIGHT osiągnąć wyższe poziomy recyklingu

EKO-OZNACZENIA
JAK DOŁĄCZYĆ DO AKCJI:
1

Pobierz darmowy, gotowy projekt piktogramu
przygotowany przez Fundację ProKarton.

2

Zgodnie z wytycznymi co do jego zastosowania
oraz własnymi zasadami dotyczącymi projektu
etykiet wkomponuj piktogram w design
opakowania.

3

Poinformuj swoich klientów o znaczeniu
piktogramu na stronie www i w kanałach
społecznościowych.

4

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek
pytania lub uwagi:
✉ biuro@prokarton.org
📞 +48 22 332 57 48

Razem podnieśmy społeczną świadomość
ekologiczną, pomóżmy konsumentom
prawidłowo segregować kartony po płynnej
żywności i zwiększmy poziomy recyklingu!
Warianty znaku

Wersje kolorowe
do zastosowania na opakowaniach
w zależności od rodzaju tła (jasne, ciemne,
kontrastowe).

Wersja monochromatyczna
do dostosowania kolorystycznego
na opakowaniach o ograniczonej
szacie graficznej.

Więcej informacji:
LONG-ARROW-RIGHT www.prokarton.org/oznaczenia-na-kartony

