
OKQ8 och ZeroMission fortsätter sin solskenshistoria
Samarbetet mellan OKQ8 och ZeroMission påbörjades som en kortare biltvättskampanj på den svenska marknaden under 2013. Nu har
samarbetet blivit skandinaviskt och utökats till att bli en del i OKQ8:s biltvättsbjudande i både Sverige och Danmark – året om. Samarbetet
bidrar till distribution av vattenreningsdunken Solvatten i Uganda och under 2015 beräknas hjälpa över 1 000 familjer.

- Utöver att vi hjälper våra kunder bidra med rent vatten till familjer i Uganda vill vi sprida uppmärksamhet kring SOLVATTEN för att öka
kännedom om denna fantastiska, svenska innovation. Det känns inspirerande att vi som företag och våra kunder kan stödja dem som behöver
rent dricksvatten som mest, säger Camilla Slunge Dowling, Kommunikations & CSR-chef på OKQ8. 

ZeroMission har varit med att initiera Solvattenprojektet från start och marknadsför det på den svenska marknaden. Det innebär bland annat
ett nära samarbete med de lokala organisationerna Chain och Ecotrust som distribuerar Solvatten i Uganda. - Det innebär också att se till så
att den certifierade och tredjeparsverifierade klimatkompensationen som samarbetet genererar för OKQ8 Sverige och Q8 Danmark blir korrekt
framställd, säger Claire Wigg, projektledare på ZeroMission.

Om Solvatten

En SOLVATTEN rymmer 11 liter vatten och enbart med hjälp från solen kan den rena upp till 33 liter vatten per dag. Den kan användas i sju år
och ger under den tiden cirka 40 000 liter. Vattnet i SOLVATTEN kan bli uppåt 75°C vilket innebär att energibehovet för att koka och hetta upp
vatten minskar och att träd i närområdet får stå kvar. Inga batterier, filter eller kemiska tillsatser behövs - bara sol.

För mer information kontakta Jenny Blomberg på

4670 734 50 45 eller 468 34 65 65

ZeroMission hjälper företag och organisationer med utsläppsberäkningar och klimatstrategier och är även en ledande svensk aktör på
marknaden för frivillig klimatkompensation. Tillsammans med vårt systerbolag, hållbarhetsbyrån U&We, kallar vi oss för ”Catalysts for Good
Business”. Det innebär att vi vill medverka till att våra kunder både gör lönsamma och hållbara affärer.

Vi är en ledande nordisk leverantör av högkvalitativ klimatkompensation med projekt som har en stark förankring hos lokala samhällen och
med fokus på människor.


