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Cykelpartner og deres kunders bidrag 
til en mere klimavenlig verden, 365 dage om året 

Cykelpartners fokus på miljøet:

• Spare på strømmen. 

• Spare på varmen.  

• Emballage af recykling materialer. 

• Process-optimering  under  pakning og forsendelse af varer. 

“OG DET ER SUND FORNUFT”

Den store udfordring 

• 20% af en danskers co2 udledning foregår igennem transporten.

• Brug af emballage  
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Bæredygtig emballage og reducér 
spildplads
Genanvendelige forsendelses-poser

 -    Fylder mindre på lageret

- Er hurtigere at pakke i

- Minimerer prisen på fragt

- 100 % genanvendeligt materiale

- Ingen brug af tape

- Mere fleksibel i forhold til produktets størrelse og udformning

- Fylder mindre i fragtbilen

- Pris pr. pose 90 øre til 3,80 kr.
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Papir-pakketape
• Pakker uden at bruge plastik

- 100% genanvendeligt papir 

- Lim af naturgummi 

• Naturligt udseende

• Ingen frasortering for kunderne 

• Kan holde op til 20-30 kg 

• Koster lidt mere 

• FSC mærket 

- Leverandør 

- Mere opmærksomhed



Hvordan involveres kunderne 
med et synligt resultat 

Kunderne træffer en beslutningen 

- 365 dage om året går der i gennemsnit 830 ordre igennem Cykelpartner

- 365 dage om året tager 830 kunder et aktivt valg om køb af varer, 
levering og betaling. (300.000 beslutninger)

Kan man få kunderne til aktivt at donere et beløb i forhold til 
CO2 regnskabet, i forbindelse med valg af fragt.

Undersøgelser fra Dansk Erhverv viser:

- Ca. 5% af alle danskere i 2020 betalte ekstra for en mere  miljørigtig fragt 

- Ca. 37% af Cykelpartners målgruppe er villige til at betalt minimum 5 kr. i 
tillæg  

- Ca. 50% foretrækker hjemmelevering, Ca. 40 foretrækker pakkeshop 
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Lad os plante et træ 
3 Gode grunde

Organisationen Plant et træ:  “At plante et træ er en smuk og frodig gave til fremtiden, og hjælper til 
et bedre miljø og klima”. 

Genoprettelse af naturen er én af tendenserne inden for grøn omstilling. Resultatet er synligt, det 
er et fysisk tiltag og kan gøres lokalt. 

Naturgenopretning er én af de måder transportsektoren køber aflad. 

3 scenarier der vil være lette at kommunikere til kunderne 

• Donerer 1 kr. ved valg af fragt (5% af cykelpartners kunder) 15000 = 750 træer 

• Donere 5 kr. ved hjemme levering (5% af kunderne) 5 kr. = 37500 = 1875 træer

• Alle fragtpriser hæves med 25 øre og Cykelpartner doner = 75.000 = 3750 træer 



Handling omsættes til transparent og 
dokumentérbar kommunikation 
Kommunikér Cykelpartners klimahensyn ved at:

- Reducére forbruget af forsendelsesmateriale og dermed mindske vægt 
og volume:

100 % genanvendelige forsendelsesposer på alle de ordrer, hvor det er muligt. 

Volumen på pakkerne mindskes, og  CO2 udledningen nedbringes under forsendelsen

På øvrige ordrer som sendes i papkasser, erstattes den nuværende plastiktape med genanvendelig 
papirtape, som distribueres sammen med pappet til genbrug. Komminikér det.

- Affaldssortere

Sortér ALT affald - lige fra køkkenaffald til forsendelsesaffald (det gør I i forvejen), og kommunikér 
det. 

- Send en genbrugsguide med alle pakker:
Overskuelig guide om bortskaffelse af brugte produkter - fx gummidæk, cykelhjelme, lycra-tøj, 
brugte cykellygter osv., samt opfordring til at sortere forsendelsesaffaldet.

- Klimakompensér
Plant et træ for hver 20. forsendelse og kommunikér det.


