CARBON
BALANCED
PAPER
KOMPENSER DINE UTSLIPP.
BEVAR ARTSMANGFOLDET.
STYRK DITT VAREMERKE.

www.grafkom.io/cbp

HVA ER CARBON
BALANCED PAPER?
Papir er allerede et av verdens mest fornybare og resirkulerte
material. Nå kan du også på et enkelt vis via World Land
Trust Co2-kompensere for de utslipp som genereres ved
papirproduksjonen.
Co2-kompensert papir oppnås gjennom at man bevarer viktig
skog og sikrer at den ikke hugges ned. Ved å bevare skogen
hindrer man at Co2 som trærne har absorbert under sin
livstid slippes løs i atmosfæren.
Prosjektet følger REDD+*-prinsippene, anerkjente som en
av de mest kostnadseffektive og produktive metodene
for å hindre Co2 fra å nå atmosfæren og forårsake
global oppvarming.
REDD+* - Reducing emissions from deforestation and
forest degradation in developing countries
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Les mer på www.grafkom.io/cbp

HVORFOR ER
DETTE VIKTIG?
Carbon Balanced Paper bidrar til å bekjempe
global oppvarming samtidig som det styrker
ditt CSR-arbeid og ditt varemerke.
Bedrifter, regjeringer og den offentlige sektoren,
samt dine kunder og ansatte, fokuserer stadig mer på å
redusere sitt miljøavtrykk.
Carbon Balanced Paper er et enkelt valg som reduserer
miljøavtrykket fra ditt papir og dine printkampanjer.
Co2-utslippene kompenseres på et målbart sett samtidig som
viktige landområder og skog bevares.

66 % av konsumentene globalt sier at de er villige til å
betale mer for bærekraftige varemerker.

66%

Kilde: Nielsen

64 % av konsumentene i en global undersøkelse
sier de skulle være mer lojale mot et varemerke
som reduserer sitt klimaavtrykk.

66%
64%

Kilde: Carbon Trust
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OM WORLD
LAND TRUST
World Land Trust er en internasjonal veldedighetsorganisasjon hvis oppdrag er å beskytte og bevare
verdens mest biologisk viktige og utsatte livsområder.
WLT ble grunnlagt i 1989 og har siden den gang bidratt til å
beskytte livsområder og dyreliv gjennom å kjøpe opp over
350.000 hektar truet mark i 20 land.
Blant WLTs beskyttere finnes blant annet Sir David
Attenborough, Steve Backshall, David Gower &
Chris Packham.

The money that is given to
the World Land Trust, in my estimation,
has more effect on the wild world than
almost anything I can think of.
Sir David Attenborough, WLT-beskytter
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Les mer på www.worldlandtrust.org

Blant World Land Trusts beskyttere finnes
blant annet Sir David Attenborough, Steve Backshall,
David Gower & Chris Packham

GJØR EN
FORSKJELL
PÅ RIKTIG
Carbon Balanced Paper støtter World Land Trusts
Truede arter i Vietnam: Malaysisk skjelldyr, kostymeape og den
vietnamesiske fasanen anses alle å være kritisk utrydningstruet.

prosjekt i Vietnam, et av verdens mest
biodiversifiserte land og en viktig plass for
konservering av landområder.
Vietnam er en av verdens raskest voksende økonomier
og veksten legger et hardt press på landets eksepsjonelle
artsmangfold.
World Land Trust arbeider i samarbeid med Viet Nature

Conservation Centre for å bevare hele skogen Khe Nuoc Trong,
som dekker en overflate av 20.000 hektar. Gjennom å bevare
og hjelpe skogens vekstvilkår kommer cirka 50.000 tonn Co2
absorberes hvert eneste år.
Khe Nuoc Trong er hjem for flere utrydningstruede dyrearter på IUCNs
røde liste, inklusive fire kritisk truet, seks truede og 16 sårbare arter.
Kart over Khe Nuoc Trong, Vietnam
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VIS DITT ENGASJEMENT
Velger du Carbon Balanced Paper reduserer du ditt
klimaavtrykk, beskytter truede arter som risikerer å
utryddes og styrker ditt varemerke.
World Land Trust - Carbon
this is to certify that

Balanced Papers logo kan benyttes

by using Carbon Balanced Paper for “Winter Mailing”

på dine trykksaker for å vise ditt

Brand ABC

engasjement for å redusere din

have balanced through World Land Trust the equivalent of

1,848kg of CO2

bedrifts Co2-utslipp.
Videre får du et sertifikat som viser hvor mye Co2 du har

This will enable World Land Trust to protect

1,294m2 of critically threatened tropical forest
Issued on 01/11/2020 — Certificate number CBP123456

kompensert og arealet på det landområdet som du bidrar
til å beskytte.

World Land Trust offsets emissions through the protection and preservation of tropical forest under imminent threat of deforestation and degradation.
For more information about the ecological benefits of the Carbon Balanced programme, please visit www.carbonbalancedpaper.com

I tillegg får du tilgang til markedsføringsmaterial som på
et enkelt sett forklarer alle miljøfordeler ved å benytte
Carbon Balanced Paper.
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The Carbon Balanced Paper logo is a registered trademark of
World Land Trust. It can only be used with express permission
on paper which has been offset with World Land Trust.

Dr JONATHAN BARNARD, Chief Executive, WLT
www.carbonbalancedprinter.com

Blyth House Bridge Street Halesworth Suffolk IP19 8AB
Registered Charity 1001291

www.worldlandtrust.org

BESTILL CARBON
BALANCED PAPER
Kompenser for ditt papirforbruk
Gjennom Carbon Balanced Paper kan du nå
Co2-kompensere for ditt papirforbruk via World Land
Trust. Når du har kompensert for ditt papir får du tilgang
til vårt markedsføringsmaterial, blant annet vår logo som
du kan bruke på dine trykksaker.
Sertifiserte bedrifter

Presented by World Land Trust

Det er i dag mange bedrifter som har beregnet og kompensert
for hele sin bedrifts utslipp for å bli et sertifisert Carbon Balanced
Company. Disse virksomhetene kan for eksempel produsere
trykksaker for deg og selv ta hånd om rapporteringskravene.
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190.000
TONN

3.000
BEDRIFTER

8.000
HEKTAR

Co2 har blitt
kompensert, det
tilsvarer å fjerne
89.000 biler fra
veiene i et år.

har foretatt positive
handlinger gjennom
å benytte Carbon
Balanced Paper
og Print.

av truede
skogsområder er
blitt beskyttet,
tilsvarende 11.000
fotballbaner.

Carbon Balanced Paper

Telefon: +47 97 58 70 85

C/O Grafkom

Email: cbp@grafkom.io

Upplandsgatan 84

Web: www.grafkom.io/cbp

113 44 Stockholm, Sweden

www.grafkom.io/cbp

