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CLEMONDO UPPMÄRKSAMMAS SOM
STAPLES MEST HÅLLBARA LEVERANTÖR
Clemondo Group AB (publ) har utsetts till årets vinnare av Staples Sustainable Supplier Award på bolagets årliga event där Staples främsta svenska och danska leverantörer uppmärksammas i
olika kategorier. Clemondo ingick avtal med Staples i maj 2019 om att erbjuda städ- och
hygienprodukter från varumärket Liv, primärt riktat mot företag och professionella användare.
”Vi är mycket stolta över att bli uppmärksammade som en hållbar partner till Staples. Utmärkelsen
visar att vårt hållbarhetsarbete är en framgångsfaktor att räkna med för att kunna bygga långsiktigt
starka kundrelationer, som får fler medvetna slutkunder att välja miljövänlig och förstklassig
rengöring”, säger Eva Ärlebo, Sälj- och marknadschef Clemondo AB.
Staples hållbarhetsarbete fokuserar på att göra det enklare för sina kunder, medarbetare och
leverantörer att värna om miljön. Genom att ta ett aktivt ansvar som samhällsaktör skapas
möjligheter till lönsam tillväxt. Vid Staples årliga event för alla svenska och danska leverantörer,
uppmärksammas de bolag som på olika sätt tar sitt ansvar och agerar i linje med Staples värderingar.
”Clemondo är årets vinnare av Staples Sustainable Supplier Award eftersom de har agerat på ett
hållbart och transparent sätt som partner till oss under pandemin. De har en värdegrund som matchar
Staples egna – att göra verklig skillnad här och nu för framtidens hållbara arbetsplatser. Vi känner oss
trygga med att ha Clemondo som partner för framtidens hållbara affärer”, säger Patrik Schedvin, VD
för Staples Sweden AB.
Liv utvecklas och tillverkas i Sverige med målet att uppnå högsta kvalitet med så låg miljöpåverkan
som möjligt. För Clemondo handlar det långsiktigt om att uppnå Nollbarhet år 2030 – en ambition
som innebär noll utsläpp av föroreningar i luft, mark, vatten samt ingen negativ inverkan på
arbetsmiljön.
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