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ECONOMIA CIRCULAR HUG-ME GROUP
Des de la fundació l’any 2017 Hug-me Group SL ha estat compromesa amb el nostre entorn, potenciant els
valors d’empresa i la marca Hug-me®, aplicant els conceptes bàsics de l’economia circular: redueix, recicla i
reutilitza.
El giny Hug-me® esta pensat per ajudar en el buidat del contingut del tubs dentífrics, cremes o pegaments
estalviant temps i esforç, gràcies a un disseny robust, durador i sostenible. Pel seu poc pes, de tan sols 10 grams,
ens permet una logística amb poc impacte contaminant.
El nostre producte esta fabricat per empreses de km cero, incentivant el comerç local i de proximitat, des de la
matèria primera, la injecció del plàstic, el procés de tintat i els embalatges, tenen l’objectiu de ser sostenibles
amb el medi ambient i al mateix temps reduir costos, aprofitant les sinergies de grans professionals que ens
permeten tenir un producte de qualitat a un preu competitiu i en un plaç d’entrega curt.
Els embalatges estan optimitzats aprofitant el màxim el seu volum d’una manera compacta, la funcionalitat de la
caixa expositor permet la seva reutilització gracies al disseny de la seva tapa que permet tancar i obrir tantes
vegades com es vulgui. Els embalatges son de cartró i reutilitzables, hi ha dos models d’ús segons les necessitats
dels nostres clients: a granel i per 10 caixes expositors. El pes d’aquestes caixes son de 10 kg per unes 1.000
unitats del giny Hug-me®. Amb unes dimensions optimitzades per facilitar el seu transport.
Hi ha un percentatge d’embalatges utilitzats que son la caixa verda de “Correus” en la qual col·laborem amb 3
cèntims d’euro per unitat, per la plantació d’arbres (per comandes petites)
Ø Utilitzem la política de “paper cero” per realitzar les nostres tasqués diàries.
Ø Utilitzem per realitzar desplaçaments de més de 100 km com a medi de transport públic: el tren.
Pel cicle final de vida de la peça hi ha una marca gravada amb el símbol de reciclabilitat (triangle que indica que
és el material ABS amb el numero 7) segons norma ISO 11469, per tal de facilitar la seva identificació en els
punts de recollida.
Sabem que no et voldràs desfer del teu giny però t’informem que abans de portar el producte a la deixalleria, el
donis per tal de que es pugui reaprofitar, ja que per les seves característiques tècniques (mateix material que es
fabriquen les joguines de LEGO) es un producte: robust, durador i sostenible.
Per lo tant, 😀 reutilitzable 100% 😀
Els valors potencials de l’empresa i marca Hug-me® son:
Ø Producte 100% de fabricació nacional potencia sinergies i aliances amb empreses instal·lades en el país
per tal de reactiva l’economia potenciant el creixement econòmic.
Ø El 2% dels beneficis anuals els donem a ONG i Clubs amateurs d’esport ubicats en el país. Ajudaràs en
els seus projectes
Ø Compliment amb els ODS (Agenda 2030), reducció de la contaminació en l’etapa del transport.
Sostenibilitat amb el medi ambient per tal que Hug-me® sigui un producte únic.

Amb petits passos podem canviar el món , vols començar avui ? ! www.hug-me.com
"Si vols canviar el món, canvia't a tu mateix." Mahatma Gandhi
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Definició concepte: no superar els 100 km en el anàlisis
del cicle de vida (ACV).
Avantatges:
•

Reducció de la contaminació en l’etapa
del transport

CARACTERÍSTIQUES ABS P2H-AT

•

Incentivació comerç local i de proximitat

•

Compliment amb els ODS (Agenda 2030)

• Producte amb llarga vida útil

¿Com ajuda a la sostenibilitat?

• Bon processament del material
• Baixes emissions de compostos volàtils
• Resistència al impacte estàndard
• Alta fluïdesa
• Brillantor amb additius antiestàtics

•

Treball decent i creixement econòmic

•

Producció i consum responsables

•

Acció pel clima

•

Salut i benestar

•

Igualtat de gènere
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