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Klap de doos in elkaar (autolock)
1. Sla de klep om en
bevestig deze in de clip
2. Zet de bekers in de
display-doos

Op onze site heeft u gratis toegang tot diverse
aansprekende communicatiemiddelen uit onze
Awareness Kit. Personaliseer deze producten
met uw eigen logo en laat zien dat u een duurzaamheidsbeleid voert.

Hier vindt u tevens alle informatie over onze
diverse Global Rainforestprojecten. Ga naar:
rainforestprojects.org/box
Samen zijn wij Rainforest Beschermers, voor
deze én volgende generaties.

www.beautifulcups.nl • info@ beautifulcups.nl • +31 (0)85 - 444 41 90

Beautiful Cups = new Rainforest = less CO2

Welkom bij Beautiful Cups

Be beautiful, save a tree!
Door de beker meerdere keren te gebruiken
bespaar je minimaal 50% inkoop op bekers en
afvalkosten. Per 7.000 bekers planten wij een

YEAR 1

12 oz - 200ml

8 oz - 180ml

Bedankt dat je hebt gekozen voor Beautiful
Cups. Je hebt de hoofdrol in een mooi verhaal.
In dat verhaal gaan we met elkaar het Rainforest
redden. Hoe? Door anders om te gaan met onze
drinkbekers, volgens het motto:
“ Use three times give trees time”
Vele duizenden gebruikers van Beautiful Cups
gingen je al voor. Om de gebruiksverandering
te ondersteunen hebben we een uitgebreide
Awareness Kit ontwikkeld die te vinden is op:
rainforestprojects.org en op beautifulcups.nl

6,5 oz - 150ml

4 oz - 120ml

Via deze sites kun je originele communicatiemiddelen bestellen. Het is zelfs mogelijk deze
materialen te personaliseren met je eigen logo.
Van banners tot flyers, van verjaardagskaarten tot
kalenders, laat iedereen weten waar je voor staat.
Samen gaan we voor het behoud van het rainforest!

YEAR 2

boom die jaarlijks 1 ton CO² opneemt. Daarmee
dragen we bij aan het tegengaan van de opwarming van de aarde.

YEAR 3

YEAR 4

Beautiful Cups en RFP
Beautiful Cups is initiatiefnemer van Rainforest
Projects. Samen herplanten we bomen in het
rainforest en beschermen we wildlife.
Met onze partner SOS redden we orang-oetans om
ze later terug te laten keren in de jungle. Dit doen
we in samenwerking met de lokale bevolking.
Van elke doos bekers gaat er een bijdrage naar
RFP. Inmiddels hebben we meer dan 1,7 miljoen
bomen geplant op Sumatra. Volg het actuele
nieuws over onze acht projecten op Sumatra
vanuit het rainforest op: rainforestprojects.org

FSC® Partner

Beautiful Cups is partner van FSC® en geeft
hiermee aan de Stichting FSC® te steunen.
FSC® (Forest Stewardship Council), is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer
stimuleert. FSC® stelt wereldwijde standaarden
voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een
keurmerk. De stichting streeft naar het verhogen
van het aandeel FSC®-hout en FSC®-papier in
Nederland.
De keuze voor FSC®-gecertificeerd hout en papier
leidt daadwerkelijk wereldwijd tot een groter bos
dat op een verantwoorde manier beheerd wordt
en waarbij rekening wordt gehouden met sociale,
ecologische en economische aspecten.
Bossen zijn van levensbelang. Miljarden mensen
zijn ervan afhankelijk voor hun levensonderhoud. Bossen houden water en grond vast en
voorkomen zo erosie en woestijnvorming.
Ze zuiveren ook de lucht en zorgen voor een
gezond klimaat. Tachtig procent van alle planten
en dieren leeft in het bos. Nog steeds verdwijnt
elke twee seconden een stuk bos ter grootte van

een voetbalveld. Door onverantwoorde houtkap
bijvoorbeeld, of het platbranden van bossen, om
er landbouwgrond van te maken en er soja of
palmolie te verbouwen.
Wereldwijd gaat jaarlijks dertien miljoen hectare
bos voorgoed verloren. Dat is vier keer de oppervlakte van Nederland!
Bedrijven, organisaties en overheden kunnen
daar iets tegen doen, door bewust te kiezen
voor verantwoord hout en papier. Als we nu
actie ondernemen kunnen ook de komende
generaties gebruik maken van onze bossen.
Meer weten over de Stichting FSC?
Kijk dan eens op www.fsc.nl

