
Opakowanie e-commerce 
przyszłości
Dlaczego wdrażanie idei zrównoważonego
rozwoju to klucz to budowania
lojalności klienta



Jesteśmy na progu ekoewolucji. Frustracja dotyka 
wszystkie pokolenia na całym świecie. Dyskusja  
o zmianach klimatycznych weszła na nowy poziom.  

Nie jesteśmy tym zaskoczeni. Rozmawiamy o tym 
w DS Smith od wielu lat, zarówno wewnętrznie, jak 
i z naszymi klientami oraz udziałowcami. Od 
dziesięcioleci jesteśmy pionierami we wdrażaniu 
ekologicznych rozwiązań w obszarze opakowań dla 
handlu detalicznego. 

Konsumenci oczekują od marek, z których produktów 
korzystają w domu i w codziennym życiu, by były 
pionierami zmian w kontekście zrównoważonego 
rozwoju. Raport opublikowany w 2017 r. przez Unilever 
wskazuje, że 33% klientów wybiera marki, które 
w ich rozumieniu prowadzą odpowiedzialną społecznie, 
proekologiczną politykę. Według szacunków przekłada 
się to na 966 mld EUR do wykorzystania dla marek, 
które w jasny sposób definiują zobowiązania związane 
z realizacją polityki zrównoważonego rozwoju. 

Areną tej bitwy nie są najdroższe aleje handlowe, 
a nasze domy. Rynek sprzedaży online rośnie szybciej, 
niż kiedykolwiek. Oznacza to, że coraz więcej opakowań 
dostarczanych jest pod nasze drzwi.  

W ujęciu całościowym klienci kupują coraz więcej 
w kanale online. W 2018 zakupy internetowe w Polsce 
szacuje się na 40-45 mld zł. Stanowią około 5% 
całego handlu detalicznego (źródło: Raport IAB 2019) 
i dynamicznie rosną

Dlatego ten dokument koncentruje się na branży 
e-commerce oraz wyzwaniach, jakie nierozerwalnie 
związane są z dostarczaniem towarów do domów 
w możliwie najbardziej efektywny i ekologiczny sposób. 
Jest w tej materii wiele do zrobienia. Opracowaliśmy 
wiele strategii, by sprostać tym wyzwaniom. 

Dołącz do nas i wprowadź bardziej przemyślane 
opakowania, ogranicz generowanie odpadów i spraw, 
by zrównoważony rozwój był w centrum wszelkich 
podejmowanych działań.  

Przyszłość zaczyna się dziś
Konsumenci oczekują większej aktywności w zapobieganiu zmianom klimatycznym.
I nie chcą czekać. 



1. Ustal standardy zrównoważonego rozwoju

Kluczową sprawą jest fakt, że oczekiwania firm oraz klientów 
w kwestii zrównoważonego rozwoju są zbieżne. DS Smith 
i Forbes przeprowadziło wywiady z 370 managerami 
odpowiadającymi za decyzje w obszarze opakowań w różnych 
branżach. 81% z nich jest zaniepokojonych kwestiami 
związanymi ze środowiskiem naturalnym, a 93% podjęło 
już działania mające na celu redukcję negatywnego wpływu 
opakowań na środowisko.  

Wyniki innego badania przeprowadzonego przez DS Smith 
w Wielkiej Brytanii wskazują, że 39% nabywców, którzy 
dokonali zakupu online, wyraziło niepokój związany 
z nadmiernym stosowaniem opakowań. Konsumenci stawiają 
markom, z których korzystają, wysokie wymagania w kwestii 
standardów związanych ze zrównoważonym rozwojem. 
Raport ten wskazuje, w jaki sposób można upewnić się, 
że opakowanie jest spójne z marką. 

2. Korzystaj z opakowań o odpowiednich 
rozmiarach

Zgodnie z wynikami badań DS Smith i Forbesa, 25% 
pojemności opakowań dostarczanych w ramach kanału 
e-commerce to pusta przestrzeń. Średnia zależy od rodzaju 
produktu – w przypadku ubrań to 18%, a artykułów szklanych 
- 64%. Generowany w ten sposób ślad węglowy jest 
porównywalny z roczną emisją dwutlenku węgla przez Belgię. 
Niemal dwie trzecie ankietowanych managerów (65%) 
wierzy, że stawiając czoła temu wyzwaniu mogą zredukować 
koszty opakowań o przynajmniej 25%; 62% z nich uważa, 
że może w związku z tym obniżyć koszty logistyczne o jedną 
czwartą.  

W skali światowej potencjał tej zmiany to oszczędność 
w kwocie 46 mld dolarów rocznie. Dodatkowe korzyści 
to znaczna redukcja zużycia surowców i emisji dwutlenku 
węgla. Drogą do wygenerowania tych oszczędności jest 
stosowanie opakowań o odpowiednich rozmiarach. Dostępna 
obecnie technologia umożliwia wprowadzenie takich 
rozwiązań w e-commerce. Czytaj dalej i dowiedz się, w jaki 
sposób osiągnąć sukces.    

3. Zamknij obieg

Wielka Brytania znajduje się obecnie w punkcie zwrotnym 
w kwestii realizacji celów związanych z recyklingiem. 
Opublikowany ostatnio raport DS Smith i Central Saint Martins, 
UAL, zdefiniował zbiór rekomendacji mających na celu 
upewnienie się, że podejście Wielkiej Brytanii do recyklingu 
i związanej z nim infrastruktury jest dostosowane do 
wyzwań przyszłości. Jednym z nich jest gospadarka o obiegu 
zamkniętym, w której rząd Wielkiej Brytanii powinien być 
liderem.

W DS Smith wspieramy wszelkie działania zmierzające do 
bardziej zrównoważonego rozwoju. Jednym z czołowych jest 
projektowanie opakowań, które nadają się do recyklingu 
po wykorzystaniu. Pomagamy również naszym klientom 
w domknięciu obiegu w ich procesach produkcyjnych tam, 
gdzie to możliwe.

Trzy kroki do zrównoważonego rozwoju
w obszarze opakowań e-commerce
Chcąc wprowadzić proekologiczne opakowania firmy powinny zrealizować trzy kluczowe kroki,
 wspierające ten proces



Wszystko zaczyna się od pudełka. Wszyscy uważają, że 
kluczowe jest myślenie “outside the box”. W DS Smith sądzimy, 
że to pudełko jest początkiem wszystkiego. 

Firmy korzystające z ekologicznych opakowań mogą 
potwierdzić, że z punktu widzenia klienta dobre opakowanie 
wskazuje na dobrze prowadzony biznes. 

Mimo tego wiele organizacji nie korzysta z tej możliwości, nie 
inwestuje swojego czasu i środków w proces opracowania 
odpowiedniego opakowania. Z perspektywy doświadczenia 
klienta mamy tu do czynienia z dużym niewykorzystanym 
potencjałem. 

Nasze badania wskazują, że 52% osób decyzyjnych 
w biznesie nie łączy opakowania z doświadczeniem klienta. 
Fakty są takie, że 51% konsumentów uważa odpady powstałe 
w wyniku wyrzucania zużytych opakowań za istotny problem 
dla środowiska. Podobny procent ankietowanych deklaruje, 
że ekologiczny charakter opakowań papierowych jest dla nich 
obecnie ważniejszy, niż 5 lat temu.

Tu właśnie tkwi potencjał pudełka. Współpracując 
ze specjalistami od strategii wdrażania opakowań sprzedawcy 
detaliczni zyskują dostęp do projektantów, którzy pomagają 
im w opracowaniu najlepszych rozwiązań dla ich produktów. 

Dzięki tej współpracy mają również możliwość wykorzystania 
najnowszych technik druku i wykończenia opakowania. 

W praktyce opracowanie odpowiedniego rozwiązania dla 
klienta polega na umiejętnym połączeniu różnych elementów. 
Stosowanie materiałów odnawialnych, pozyskanych 
w zrównoważony sposób i zawierających komponenty 
z recyklingu, umożliwia ponowne ich przetworzenie 
po zużyciu. Opakowanie powinno mieć odpowiednie 
wymiary i wykorzystywać tylko tyle surowców, ile trzeba.  
Nie powinno zawierać elementów z taśmy foliowej, by ułatwić 
proces recyklingu – innowacyjne rozwiązania umożliwiające 
ponowne zamknięcie opakowania to konieczność.   

Wdrażanie nowatorskich koncepcji, stawiających czoła 
wyzwaniom w obszarze opakowań, pozwalają firmom na 
ograniczenie kosztów, zwiększenie sprzedaży i optymalizację 
zarządzanie ryzykiem przy jednoczesnym zapewnianiu 
klientowi pozytywnych doznań zmysłowych. W DS Smith 
mamy wszelkie zasoby, by zrealizować priorytety naszych 
klientów i zaproponować im odpowiednie rozwiązania 
w obszarze projektowania ekologicznych opakowań.  

Krok 1: Ustal standardy zrównoważonego rozwoju

“51% konsumentów uważa odpady generowane
przez zużyte opakowania za istotny problem
dla środowiska”

Prekursorzy zmian
Aby zachować rolę lidera przeciwdziałania 
zmianom klimatu, postawiliśmy sobie 
w DS Smith ambitne cele w obszarze 
zrównoważonego rozwoju: 

• Do 2025 r. produkować wyłącznie opakowania 
nadające się do ponownego wykorzystania lub 
recyklingu i zwiększać nasz pozytywny bilans 
recyklingowy netto 

• Do 2020 r. korzystać wyłącznie z papieru z recyklingu 
lub z certyfikowanych źródeł 

• Upewnić się, że do 2025 r. 100% naszych dostawców 
spełnia nasze standardy w obszarze zrównoważonego 
rozwoju 

• Do 2030 r. zredukować emisję CO2 o 30% na tonę 
wyprodukowanego materiału w porównaniu do poziomu 
z 2015 r.  

• Do 2030 r. osiągnąć stan zerowego marnowania wody 

• Do 2030 r. nie utylizować żadnych odpadów wywożąc 
je na wysypisko śmieci 

• Zbudować zdywersyfikowany, zaangażowany zespół, 
pracujący w warunkach wzajemnego szacunku 

• Do 2020 r. wprowadzić programy społeczne we 
wszystkich zakładach firmy

• Zero wypadków przy pracy. Wizja zero urazów



Obserwujemy rosnące poparcie dla tezy, zgodnie 
z którą zrównoważony rozwój powinien stać się głównym 
priorytetem dla łańcucha dostaw. Aby osiągnąć związane 
z nim cele, kluczową sprawą jest ograniczenie generowania 
odpadów przez sprzedawców detalicznych w ramach 
łańcucha dostaw. Należy zacząć od nadmiernej ilości 
materiałów opakowaniowych.

Badanie przeprowadzone wspólnie z Forbesem wskazuje, 
że jedną czwartą pojemności opakowań dostarczanych 
w ramach kanału e-commerce zajmuje pusta przestrzeń. 
Związany z tym ślad węglowy jest porównywalny z roczną 
emisją dwutlenku węgla przez Belgię. To wielka szansa dla 
firm, by wdrożyć proekologiczne udoskonalenia, dające 
wymierne rezultaty. 

Potrzeba ta jest coraz pilniejsza z uwagi na rosnący udział 
e-commerce w handlu. Konsumenci oczekują respektowania 
wysokich standardów podczas realizacji dostaw domowych, 
jednak w wielu przypadkach wciąż rzeczywistość istotnie się 
z nimi rozmija. 

Trudno w to uwierzyć, jednak wciąż niewiele firm 
ma świadomość, jak ważne są opakowania. Badanie 
przeprowadzone przez DS Smith ujawniło, że ponad jedna 
trzecia (39%) klientów w Wielkiej Brytanii podczas realizacji 
zamówienia online miało kontakt z opakowaniem złej jakości. 
Ponad 85% Polaków frustrują trudności, jakie sprawia im 
otwieranie opakowa, a prawie 79% twierdzi , że ta czynność 

ich denerwuje. Jest to na tyle duży problem, że ponad jedna 
czwarta (27,9%) Polaków rezygnuje z kupowania wyrobów 
niektórych marek w internecie. Może to kosztować 3,28 mld 
złotych rocznie firmy, do których te marki należą. 

Wystarczy spojrzeć na burze na Twitterze czy wywody na 
Facebooku, dotyczące nadmiernego stosowania opakowań 
przy sprzedaży online. To obrazuje ryzyko utraty reputacji 
przez marki, związane z wysyłaniem opakowań wypełnionych 
folią bąbelkową lub rozdrobnionym papierem.  

Zjawisko to ma negatywny wpływ na cały sektor handlu 
detalicznego. A przecież można skorzystać z opakowań 
dopasowanych do rozmiarów realizowanych zamówień. 

Opakowania dopasowane do potrzeb, takie jak opracowane 
przez DS Smith rozwiązanie Made2Fit, wykorzystują 
tylko taką ilość materiału do zabezpieczenia produktu, 
jaka jest rzeczywiście potrzebna. Dzięki temu do realizacji 
indywidualnych dostaw potrzeba mniej przestrzeni.  
W rezultacie korzysta się z mniejszej liczby ciężarówek, 
emisja CO2 jest zredukowana, a same produkty – lepiej 
zabezpieczone i mniej narażone na zniszczenia.  

W dzisiejszych czasach dostawa następnego dnia to norma. 
Jutro może być ona realizowana przez drona lub robota.  
Tak czy inaczej, oczekiwania klientów rosną. W bliskiej 
przyszłości prawdopodobnie opakowania, które nie są 
dopasowane do potrzeb, po prostu nie będą miały racji bytu. 

Krok 2: Korzystaj z opakowań
o odpowiednich rozmiarach



Made2Fit – Uszyte na miarę potrzeb detalistów

Dzięki opracowanym przez DS Smith 
rozwiązaniom Made2Fit używanie wypełniaczy 
może pójść w niepamięć. Zmiana ta miałaby 
gigantyczny wpływ na łańcuch dostaw 
w sprzedaży detalicznej. Zwiększyłaby zaufanie 
klientów do marek i sprzedawców detalicznych 
oraz poziom satysfakcji klientów z doświadczenia 
związanego z dokonywanych przez nich zakupów 
online.  

Propozycją dla detalistów realizujących duże 
wolumeny sprzedaży jest opracowane przez DS Smith 
rozwiązanie Made2fit Auto. W praktyce oznacza 
10 milionów wariantów rozmiarów opakowań, 
uzyskiwanych zaledwie z 3 rozmiarów arkuszy tektury. 
To łatwe w użyciu opakowania na pojedyncze i zbiorcze 
zamówienia, które w prosty sposób można złożyć, 
zapakować, zamknąć i oznakować w ramach jednego 
procesu.  

DISCSTM – Testowanie wytrzymałości

W DS Smith opracowaliśmy pionierskie narzędzie, 
które służy do testowania wytrzymałości opakowania 
w kontekście wymagających realiów łańcucha 
dostaw w e-commerce. Zamówienia online w trakcie 
realizacji muszą przetrwać nawet do 51 punktów 
przeładunkowych, dlatego opakowania powinny być 
nie tylko ekologiczne, ale również trwałe.    

Nazwę opatentowanego przez nas systemu tworzą 
pierwsze litery różnych metod testowych (Drop, Impact, 
Shock, Crush, Shake czyli Upadek, Uderzenie, Wstrząs, 
Zgniecenie i Potrząsanie). Proces składa się z pięciu faz, 
z których każda odpowiada za osobny etap dostawy 
produktu. Rozwiązanie to odwzorowuje realne warunki 
łańcucha dostaw.   
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Ograniczanie generowania odpadów w domach to coraz 
silniejszy trend. Firmy, które ułatwiają recykling i stosują 
dopasowane opakowania, będą cieszyły się coraz większą 
popularnością. Tendencja ta jest już bardzo widoczna i zmusza 
sprzedawców detalicznych do coraz bardziej aktywnego 
stawiania czoła związanym z tym wyzwaniom.   

Aldi do 2025 r. planuje ograniczenie stosowania opakowań 
o 50%, Islandia w ramach realizacji strategii na rzecz 
wyeliminowania plastiku do 2023 r. zamierza wrócić do 
koncepcji tradycyjnych warzywniaków, w których nie 
korzysta się z opakowań na owoce i warzywa. Pret A Manger 
i Costa Coffee oferują rabaty dla klientów, którzy przynoszą 
jednorazowe kubki z powrotem do ich punktów.  

Ograniczenie wykorzystania plastiku w domach będzie 
jednym z kluczowych celów w nadchodzących miesiącach 
i latach, wspieranym przez przemysł spożywczy i rządy. 
Fundacja Ellen MacArthur, której celem jest przyspieszenie 
transformacji w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym, 
opublikowała raport First Global Commitment określający 
szczegóły tej strategii. Zgodnie z wytycznymi firmy 
powinny rozbudować procesy ponownego wykorzystania 
i wielokrotnego użytku oraz zrezygnować z problematycznego 
plastiku.

DS Smith to nie tylko producent opakowań. Firma jest również 
największym w Europie przedsiębiorstwem prowadzącym 
recycling papieru i tektury, doradzającym również klientom 
w obszarze wpływu opakowań na cały łańcuch dostaw. 
Wierzymy w The Power of Less - siłę minimalizmu. Naszą 
misją jest produkowanie do 2025 r. wyłącznie opakowań, 
które w 100% nadają się do recyklingu lub ponownego 
wykorzystania. Kolejnym elementem naszej strategii jest 
stałe zwiększanie pozytywnego bilansu recyklingowego 
netto.   

To proces, w którym odpad – używając lepiej brzmiącego 
terminu, surowiec – jest odbierany, poddawany recyklingowi 
i następnie wykorzystywany ponownie jako taki sam produkt, 
z którego powstał. Przykładowo tektura, którą odbieramy, 
przechodzi recycling i przetwarzana jest w nowe opakowania 
tekturowe. Proces trwa zaledwie 14 dni.   

Jakość surowca w każdym systemie produkcji ma kluczowy 
wpływ na jakość wyrobu finalnego. Z tego względu 
szczególnie ważne jest utrzymanie odpowiedniej jakości 
włókien poddawanych recyklingowi. Rolą sprzedawców 
detalicznych jest więc wdrażanie łatwych w recyklingu 
opakowań, wykonanych z jednego surowca. Ułatwia to 
klientom odpowiednie postępowanie z odpadami i zwiększa 
ich zaufanie do marki, która wspiera w ten sposób gospodarkę 
obiegową w obszarze opakowań.     

Krok 3: Zamknij obieg
Moment przełomowy dla 
recyklingu w Wielkiej Brytanii
Badania przeprowadzone przez DS Smith w Wielkiej 
Brytanii wskazują, że przewidziane na 2035 r. cele związane 
z recyklingiem będzie trzeba zrealizować przynajmniej dekadę 
wcześniej. Nowa era nawyków konsumenckich stawia wielkie 
wyzwania przed brytyjską infrastrukturą do recyklingu. Jest 
to związane zwłaszcza z niezwykle dynamicznym rozwojem 
branży e-commerce, który oznacza 1,9 mld przesyłek 
dostarczanych co roku pod drzwi klientów. Każda z nich 
wymaga opakowania. Obecna infrastruktura dostosowana 
jest do realiów sprzed boomu handlu online, dlatego system 
już teraz osiąga granice wydajności. Trzeba doprowadzić 
do przełomu i robić więcej, wykorzystując mniej. DS Smith 
apeluje do rządu, przemysłu i opinii publicznej, by zjednoczyć 
siły, rozwinąć recykling w Wielkiej Brytanii i sprawić, by branża 
opakowań funkcjonowała w bardziej ekologiczny sposób.   



Sam Jones, Manager ds. 
zrównoważonego rozwoju 
w DS Smith, omawia 
najnowsze trendy dotyczące 
zrównoważonego rozwoju w 
branży opakowań.

Jakie są oczekiwania klientów DS Smith?

Nasi klienci uważnie analizują kwestie związane ze 
zrównoważonym rozwojem w ich firmach i oczekują 
wsparcia w tym obszarze. Chcą wiedzieć, gdzie są względem 
konkurencji i działać proaktywnie, by rozwijać się w tej kwestii. 
Proszą nas, ekspertów od zrównoważonych opakowań, 
abyśmy wyjaśnili im temat i rozwiali wątpliwości, jakie mają 
w związku z koncepcją zrównoważonego rozwoju w naszej 
branży.

Dyskusja o plastiku nie schodzi z czołówek mediów. 
Jaki jest Pana punkt widzenia w tej sprawie? 

Wokół plastiku zrobiło się dużo hałasu, marki muszą reagować 
na nastroje konsumentów. To jednak dość skomplikowane. 
Plastik nie bez przyczyny jest tak powszechny – to lekki, tani 
materiał, który w wielu przypadkach może być ponownie 
wykorzystany w łańcuchach dostaw. Dobrze zaprojektowane 
opakowanie plastikowe, które można ponownie wykorzystać 
i poddać recyklingowi (zakładając, że faktycznie jest mu 
poddawane) będzie wciąż odgrywać dużą rolę. W wielu 
przypadkach opakowanie plastikowe może być najbardziej 

ekologiczną opcją. Problemem są plastikowe opakowania 
niskiej jakości, których z technicznego punktu widzenia 
nie można poddać recyklingowi (takie jak czarne tacki na 
mięso) lub ich recykling nie jest możliwy z uwagi na brak 
odpowiedniej infrastruktury. 

Co klienci DS Smith myślą o proekologicznych 
inicjatywach firmy?

Sądzę, że klienci chcą pracować z organizacjami, których 
kultura i wartości są jasno zdefiniowane. Nasze zaangażowanie  
w temacie zrównoważonego rozwoju odzwierciedlają przyjęte 
przez nas długoterminowe cele i stale poprawiająca się pozycja 
w zewnętrznych zestawieniach oceniających poziom wdrażania 
polityki proekologicznej. Myślę, że klienci przychodzą do nas 
po odpowiedzi na pytania ponieważ wiedzą, że tam, gdzie to 
możliwe, jesteśmy w stanie ich udzielić. Gdy jest inaczej, wiemy, 
jak wspólnie je wypracować.  

Komitet ds. Zmian Klimatu ostatnio ujawnił raport  
z konkluzją, że Wielka Brytania powinna wyeliminować 
emisję gazów cieplarnianych do 2050 r. Czy to 
wykonalne? Na czym powinna skoncentrować się 
branża opakowań? 

Tak, to realne. Dotychczas dużo wysiłku włożono  
w ograniczanie emisji związanej z produkcją energii, niewiele 
jednak działo się w temacie transportu i logistyki. W efekcie 
sektor ten stał się największym emitentem w gospodarce. 
Osiągnięcie ambitnych celów w tym obszarze będzie 
wymagało nowego spojrzenia, mającego na celu zwiększenie 
efektywności logistyki w kontekście śladu węglowego. Jedną 

z kluczowych kwestii jest wyeliminowanie pustej przestrzeni 
w opakowaniach i optymalizacja sektora transportowego. 
Pracujemy nad tym z klientami w naszych PackRight Centres. 
Optymalizacja dostaw ostatniej mili to równie ważny 
temat, rozwiązanie Made2Fit może się do tego bardzo 
przyczynić. Lepiej zaprojektowane opakowania oznaczają 
mniej ciężarówek na drogach i ograniczenie emisji spalin, co  
z pewnością pomoże w realizacji tego celu.  

Jakich trendów w branży opakowań powinni być 
świadomi detaliści e-commerce?

Można spodziewać się wprowadzenia prawa, które 
stworzy warunki finansowe sprzyjające stosowaniu 
w handlu opakowań o uproszczonej strukturze. Ich 
recykling będzie znacznie łatwiejszy. Ważnym trendem, 
który warto obserwować, jest wykorzystanie opakowań 
wyprodukowanych z jednego surowca. Bardzo ułatwia to 
ich recykling. Już teraz wspieramy naszych klientów we 
wdrażaniu takich rozwiązań.     

Jakich wyzwań możemy spodziewać się w przyszłości?

Tematu opakowań wielokrotnego użytku. Myślę, że będzie 
to kolejny ważny trend. Sprzedawcy będą mogli dostarczyć 
produkt, po czym odebrać opakowanie. Umożliwiająca to 
logistyka zwrotna intensywnie rozwija się – opakowania 
zwrotne funkcjonują już w sprzedaży jedzenia i napojów. 
Pracujemy też nad tym, by opakowania można było 
wielokrotnie zamykać. Można je wtedy użyć do zwrotu towaru 
lub ponownie wykorzystać w różnych formach.     

Zapytaj eksperta



Firma Garçon Wines, która opracowała płaskie butelki na 
wino, chciała wprowadzić opakowania na wina w XXI wiek 
wdrażając ekologiczne, wydajne, wygodne i efektywne 
pod względem kosztów rozwiązanie. Aby opracować nowe 
opakowanie e-commerce, firma skorzystała ze wsparcia  
DS Smith.  

Wielokrotnie nagradzane, smukłe butelki wykonane są 
plastiku PET, który w 100% uzyskano z recyklingu. Są 87% 
lżejsze od tradycyjnych butelek o tej samej pojemności.  
W efekcie ich transport jest znacznie bardziej efektywny, 
co obniża koszty logistyczne i emisję CO2. Można je w łatwy 
sposób poddawać pełnemu recyklingowi po wykorzystaniu.   

Koncepcja została rozwinięta dwa lata temu przez 
współzałożycieli firmy, Santiago Navarro i Joe Revella. Gdy 
wstąpili do klubu wina online, frustrował ich brak możliwości 
realizacji dostawy wina, gdy nie było ich w domu. Alisdair 
Easton, General Manager w Garçon Wines, wyjaśnia: 
„Chcieliśmy zapewnić naszym klientom bezproblemową 
dostawę wina do ich domów i ułatwić dostarczanie 
pojedynczych butelek. Tradycyjna okrągła butelka nie 
spełniała już oczekiwań świata e-commerce – nie mieściła się 
w skrzynce na listy, miała nieefektywny kształt i negatywnie 
wpływała na zmiany klimatu”.   

Pierwszym celem Garçon Wines było opracowanie opakowania 
na jedną butelkę dla firm, które zajmowały się wysyłką 

upominków. Musiało być wystarczająco cienkie, by zmieścić 
się do skrzynki i jednocześnie wystarczająco wytrzymałe, 
by zabezpieczyć butelkę i zagwarantować jej transport bez 
uszkodzeń. 

Alisdair kontynuuje: „ Musieliśmy znaleźć takiego partnera  
w  branży opakowań, który mógł sprostać temu innowacyjnemu 
zadaniu. W związku z globalnym zainteresowaniem naszym 
pomysłem szukaliśmy firmy, która była w stanie zmierzyć się 
z międzynarodową skalą oraz zakresem tego potencjalnego 
projektu i była w stanie pomóc nam w stworzeniu produktu 
światowej klasy. Firma DS Smith okazała się być najlepszym 
wyborem. Ujęła nas ich wyjątkowa chęć współpracy”. 

Opakowanie wysyłkowe na jedną butelkę wykonana jest 
z połączenia tektury falistej z certyfikatem FSC, zastosowanej 
w powłoce zewnętrznej, oraz włókien odzyskanych 
w procesie recyklingu, z których wyprodukowano pozostałą 
część opakowania. Taka konstrukcja odzwierciedla podejście 
Garçon Wines, związany ze zrównoważonym rozwojem. 

Alisdair zapytany o doświadczenia związane ze współpracą 
z DS Smith mówi: „DS Smith okazał się być idealnym 
partnerem branżowym, podzielającym nasze wartości. Firma 
ta jest zaangażowana w projektowanie i wytwarzanie 
wysokiej jakości ekologicznych produktów, które generują 
minimalny ślad węglowy i ograniczają nieefektywne 
rozwiązania w łańcuchu dostaw”. 

Badania dotyczące
zrównoważonego rozwoju
Garçon Wines pionierem zrównoważonego rozwoju w branży winiarskiej



DS Smith, największa firma prowadząca recycling tektury 
i papieru w Europie i czołowy dostawca ekologicznych 
opakowań na rynku, została Globalnym Partnerem Fundacji 
Ellen MacArthur. Trzyletnia współpraca będzie wspierała 
innowacyjność w modelu biznesowym przyjętym przez 
DS Smith. Partnerstwo będzie dotyczyło projektowania 
opakowań przyczyniających się do wprowadzania modelu 
gospodarki o obiegu zamkniętym i udoskonalania systemu 
odbioru odpadów na terenach miejskich.  

DS Smith działa w 17 państwach europejskich i przetwarza 
ponad 5 mln ton odpadów rocznie, dzięki czemu materiały 
te pozostają w obiegu. Firma bierze udział w podejmowaniu 
prób rozwiązania problem odbioru i przetwarzania odpadów 
w Wielkiej Brytanii w kontekście zwiększającej się liczby 
opakowań e-commerce, aktywnie szuka też rozwiązań 
problemu opakowań trudnych do recyklingu, takich jak kubki 
na kawę.  

DS Smith za pośrednictwem swojej Fundacji Charytatywnej 
przekazuje ponad 1 mln funtów na cele związane ze 
zrównoważonym rozwojem i projektami edukacyjnymi. Firma 
uruchamia w ten sposób lokalne inicjatywy na poziomie 
globalnego oddziaływania DS Smith i wspiera innowacyjne 
projekty, które przynoszą lokalnym społecznością jakościową 
zmianę. 

Firma DS Smith dołączyła do grupy dziesięciu Globalnych 
Partnerów Fundacji, takich jak Danone, Google, Grupa H&M, 
Intesa Sanpaolo, NIKE, Inc., Phillips, Renault, SC Johnson, 
Solvay i Unilever. Ich celem jest wdrażanie projektów na dużą 
skalę, które prowadzą do rozwoju gospodarki obiegowej.  

Współpraca dla zmiany
Nowe partnerstwo podkreślające rolę lidera DS Smith w branży opakowań

“ “Nasz model biznesowy zorientowany jest na gospodarkę o obiegu zamkniętym, dlatego 
partnerstwo to będzie kluczowe dla rozwijania naszych produktów i usług w przyszłości. 
Nasi pracownicy są dumni z wysiłków podejmowanych przez nas w ramach ich społeczności 
lokalnych oraz z wagi, jaką przykładamy do zrównoważonego rozwoju. Wierzymy jednak, że 
można osiągnąć jeszcze więcej. Partnerstwo, a tym samym możliwość skorzystania z wiedzy 
i uwag Fundacji Ellen MacArthur są nie do przecenienia. Wdrażane przez nas innowacje mogą 
z kolei przyczynić się do większego zaangażowania firm w ideę wsparcia gospodarki o obiegu 
zamkniętym,  wspieranej przez Fundację.  

Miles Roberts – CEO, DS Smith

Partnerstwo bazuje na bogatej historii innowacyjności firmy DS Smith w ramach łańcucha 
dostaw. Będzie ono zorientowane na możliwości związane z opracowywaniem nowych 
materiałów, modeli biznesowych oraz strumieni problematycznych odpadów. Celem 
jest wdrożenie rozwiązań zgodnych z zasadami gospodarki obiegowej. Innowacyjność, 
kreatywność i podejście systemowe uruchamia nieograniczone możliwości zmiany 
sposobu funkcjonowania gospodarki i zapewnienia jej długoterminowej perspektywy. 
Z niecierpliwością czekam na efekty współpracy, które przyczynią się do przyspieszenia 
pożądanych zmian.       

Ellen MacArthur – Założycielka Fundacji Ellen MacArthur 
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Bądź na bieżąco
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