
  

  ΠΑΙΞΤΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ! ΠΑΙΞΤΕ «ΠΡΑΣΙΝΑ»! 

PLAY ECO! PLAY GREEN!



 

                        Η «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΕΞΕΛΙΞΗ 

 Κάθε γενιά στη σύγχρονη εποχή παλεύει να βελτιώσει 

την παγκόσμια οικονομία και τον τρόπο ζωής για χάρη 

της επόμενης γενιάς 

Σήμερα, προσπαθούμε να προστατεύσουμε την 

οικολογία και τον εύθραυστο πλανήτη μας. 

Ονειρευόμαστε να αφήσουμε τον κόσμο καλύτερο για  

τα παιδιά και τα εγγόνια μας.  



 

               Η «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ»  
ΕΥΘΥΝΗ 

 Η έρευνά μας, η παραγωγή μας, το μάρκετινγκ και οι 
καταναλωτικές μας δραστηριότητες επηρεάζονται από 
την ανάληψη προσωπικής και εταιρικής ευθύνης 
σχετικά με επιλογές που αυξάνουν το επίπεδο 
βιωσιμότητας των προϊόντων που προσφέρουμε.   

 Σήμερα, οι εταιρίες πρέπει να βασίζουν τις κύριες 
δραστηριότητές τους στην οικολογική ηθική και σε νέες 
παραμέτρους εταιρικής βιωσιμότητας. 

 



 

               Η «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΕΞΕΛΙΞΗ: 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

 Η αποστολή μας βασίζεται στην κοινωνική ηθική, στα 
εμπορικά συναλλακτικά ήθη και σε όλες τις πτυχές της 
προσφοράς ασφαλών προϊόντων και διαδικασιών, σε 
όλα τα βήματα της διαδικασίας. Για αυτό το λόγο, 
αποδεχθήκαμε αμέσως την πρόκληση της κοινωνίας 
προς την εμπορική βιομηχανία: μια «Πράσινη 
ανάπτυξη».  

 

 



 

            ΤΟ ΠΑΧΝΙΔΙ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 Το παιχνίδι αποτελούσε ανέκαθεν ένα θεμελιώδες 
εργαλείο στην εκπαίδευση της νέας γενιάς. 

 Η νέα σειρά λούτρινων PLAY ECO! PLAY GREEN! 
«ΠΑΙΞΤΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ! ΠΑΙΞΤΕ «ΠΡΑΣΙΝΑ»! 
κατασκευάζεται  ολοκληρωτικά
ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια. Δεν είναι απλώς

 σούπερ απαλά, διασκεδαστικά και έτοιμα για 
αγκαλιές, αλλά επίσης βοηθούν στη μείωση των πλαστικών 
ρίπων από το περιβάλλον μας, και ειδικότερα από τους 
ωκεανούς. Με αυτό τον τρόπο, μαθαίνουμε στα παιδιά μας 
να εκτιμούν μια βιώσιμη κυκλική οικονομία.   

από οικολογικά



 

 

 

Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ GRS  

Το «Global Recycled Standard» (GRS) είναι ένα εθελοντικό 
διεθνές στάνταρ προϊόντων που αποδεικνύει τις προϋποθέσεις 
για πιστοποίηση από τρίτους φορείς, σχετικά με ανακυκλωμένο 
περιεχόμενο, γραμμή αποθήκευσης, διαχείριση κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών θεμάτων, και περιορισμό στη χρήση χημικών.  

Η έντονη προσήλωση στις ηθικές αξίες και στην παγκόσμια 
βιωσιμότητα μας οδήγησε να αποκτήσουμε την περιβαλλοντική 
πιστοποίηση προϊόντων GRS.  

Ο στόχος είναι να μειώσουμε ή/και να περιορίσουμε την ζημία 
που προκαλείται από την παραγωγή.  

 



 

 

“Εμείς φτιάχνουμε παιχνίδια. Κάποια 

από αυτά τα παιχνίδια, αλλάζουν τον 

κόσμο.” - N.N. Taleb 

X16= UN PELUCHE DI 30 CM.
A SOFT TOY OF 30CM.

ΕΝΑ ΛΟΥΤΡΙΝΟ ΤΩΝ 30 ΕΚ.

X14= UN PELUCHE DI 25 CM.
A SOFT TOY OF 25CM.

ΕΝΑ ΛΟΥΤΡΙΝΟ ΤΩΝ 25 ΕΚ.

X14= UN PELUCHE DI 18 CM.
A SOFT TOY OF 18CM.

ΕΝΑ ΛΟΥΤΡΙΝΟ ΤΩΝ 18 ΕΚ.
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