Gamle materialer får
nyt liv hos Drinx

Mennesker og materialer fortjener en chance til. Også et
gammelt halgulv, traller eller andet overskudstræ. Sådan er
filosofien hos den aalborgensiske virksomhed, Råt&Godt, som
er optaget af miljø og beskæftigelse – præcis som det også
forholder sig hos Drinx. De to har netop indgået et samarbejde
om produktion af display-løsninger til barer og restauranter.
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handler om Ansvarligt forbrug og produktion. Hos Drinx
er dette verdensmål en integreret del af hverdagen, hvor
der sorteres pap, papir, plast og organisk affald til genanvendelse. Derudover er alle plasticflasker udskiftet med
genanvendelige personlige drikkeflasker til medarbejderne, ligesom at diverse overskudsemballage genanvendes til indpakning af produkter. Fremover kommer
udvalgte kunder også til at nyde godt af Drinx’ arbejde
med Verdensmål 12, når Drinx leverer A-skilte, bordryttere og andre bar-displayløsninger til dem i bæredygtighedens navn.
Fueled by Drinx
Drinx arbejder lige nu på etablering af et bæredygtighedsprogram, Fueled by Drinx, som en del af servicekonceptet, Service ad Libitum. Her får kunder, der samler
alle indkøb af øl og vand, spiritus og rengøringsprodukter hos Drinx, en række fordele i forhold til bæredygtighed og optimeret forretningsdrift.
Som en del af Fueled by Drinx får kunderne bl.a. tilbudt
individuel sparring med Drinx’ brand activation manager om salg, aktiviteter og events. Der kan i aftalen også
indgå, at Drinx leverer a-skilte med plakater, der fremmer ølsalget, bordryttere med gode tilbud, drikkekort
og konkurrencer om månedens øl, hvor svarene samles
i en flot stemmekasse på baren. Samtlige elementer er
snedkereret af Råt&Godt i smukt genbrugstræ.
-Vi vil gerne støtte Råt&Godt, der både fremmer ansvarligt forbrug og produktion OG hjælper unge videre
i job og uddannelse. Bæredygtig produktion og social

bæredygtighed er også i fokus på Drinx. Samtidig er de
elementer, Råt&Godt producerer, af håndværksmæssig
høj kvalitet og designmæssigt helt i orden, så vi med
stolthed kan tilbyde dem til vores Fueled by Drinxkunder, fortæller direktør i Drinx, Tommy Toft.
Inden for kort tid kommer Råt&Godt også til at bidrage
til restaureringen af et større antal Drinx rullebarer, der
skal have nyt liv.
Råt&Godt
Den socialansvarlige og bæredygtige virksomhed, Råt&Godt, er et stort værksted, som hjælper unge fra kanten
af arbejdsmarkedet i beskæftigelse. På værkstedet lærer
de unge at begå sig på en arbejdsplads, hjælpes ud af
deres udforinger og bliver oplært i at producere møbler
og interiør samt andre produkter på bestilling. Alt sammen af rest- og genbrugsmaterialer. Den bæredygtige
tilgang til ressourceforbrug tager de med sig, når de
kommer videre i nye jobs.
Drinx henvendte sig på værkstedet med designskitser,
og Råt&Godt fremstillede herefter prototyper, som nu er
i test hos Drinx’ kunder. Når produkterne er godkendt,
sættes produktionen af A-skilte og andre displayløsninger i værk.
-Det er fantastisk at møde og samarbejde med virksomheder, der arbejder med og har den bæredygtige
tankegang helt inde under huden. Vi ser frem til et godt
samarbejde, hvor vi sammen løbende vil udvikle kvalitetsprodukter til Drinx’ bæredygtige kunder, fortæller
stiftende Råt&Godt-direktør Christian Helweg.
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