
 

 

Τριπλή επιβράβευση της SOL'S για είδη ένδυσης  
που προέρχονται και παράγονται υπεύθυνα  

 
ΠΑΡΙΣΙ, 1 Σεπτέμβριος 2015 - Η SOL'S, ηγέτης στην Ευρώπη στα διαφημιστικά είδη ένδυσης και 
αξεσουάρ, ανακοίνωσε σήμερα ότι έγινε μέλος του Sustainable Apparel Coalition (SAC), στα πλαίσια 
της συνεχόμενης δέσμευσής της για υψηλότερα ηθικά και κατασκευαστικά πρότυπα. 
 
Μέσω της ιδιότητάς της ως μέλους του SAC, η SOL'S θα 
χρησιμοποιήσει το εργαλείο μέτρησης βιωσιμότητας του 
ομίλου - τον δείκτη Higg - προκειμένου να καθοδηγήσει την 
περιβαλλοντική ευθύνη σε ολόκληρη την εφοδιαστική της 
αλυσίδα.  
 
Η SOL'S συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα σε περισσότερα από σχεδόν 160 παγκόσμια brand, 
εταιρείες λιανικής και κατασκευαστές, που δεσμεύονται συλλογικά μέσω του SAC για τη βελτίωση 
της βιωσιμότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων στις βιομηχανίες ειδών ένδυσης και υποδημάτων.  

 
Η δέσμευση της SOL'S για αριστεία επεκτείνεται και στην ποιότητα της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και της διαδικασίας παραγωγής. Ένα χρόνο μετά 
την αρχική απονομή της πιστοποίησης ISO 9001: 2008 για τη διαχείριση 
ποιότητας, εξωτερικός έλεγχος επιβεβαίωσε πρόσφατα τη συμμόρφωση 
χωρίς οποιαδήποτε επιφύλαξη. 
 

Μια τρίτη διάκριση έρχεται από το ίδρυμα Fair Wear. Η ιδιότητα συνδεδεμένου 
μέλους της SOL'S στο FWF ελέγχθηκε ως «Καλή» μετά από τους πρώτους έξι 
μήνες. Η SOL'S έχει δεσμευτεί να συνεχίσει συγκεκριμένες βελτιώσεις στα 
πρότυπα εργασίας σε συνεργασία με τους διευθυντές εργοστασίων, με βάση ένα 
σχέδιο δράσης που έχει εγκριθεί από αυτό τον ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό 
οργανισμό. 
 

Ο ιδρυτής και Πρόεδρος της SOL'S Alain Milgrom σχολίασε σχετικά: 
«Για περισσότερα από 15 έτη, η SOL'S ήταν ηθικά και κοινωνικά 
δεσμευμένη, χάρη στη δέσμευση των ανδρών και των γυναικών που 
απαρτίζουν την ομάδα μας. Οι αξίες αυτές είναι μέρος του DNA της 
SOL'S και συμβάλλουν σε ένα brand που μεταπωλητές και τελικοί 
χρήστες μπορούν να εμπιστευθούν». 
 
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερα από 150 μέλη του SAC, η 
πλειονότητα των οποίων είναι παγκόσμια brand και εταιρείες 
λιανικής συμπεριλαμβανομένων των: Adidas, C&A, Gap, H&M, Kohl’s, 
Levi’s, Macy’s, Nike, Puma, REI, Target, και VF Corporation. 
Περισσότερες πληροφορίες για το SAC μπορείτε να βρείτε στον 
ιστότοπο www.apparelcoalition.org   

 
Για πληροφορίες σχετικά με το ίδρυμα Fair Wear, επισκεφθείτε το: www.fairwear.org  
 
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον ιστότοπο www.sols-europe.com για έτοιμα, 
εξατομικεύσιμα προϊόντα, ή τον ιστότοπο www.joythai.com για κατά παραγγελία κατασκευή. 
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Σχετικά με τη SOL'S 
Η SOL’S ιδρύθηκε το 1991 και ανήκει στις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες στην αγορά 
διαφημιστικών ειδών ένδυσης και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, χάρη στον κατάλογό της, ο 
οποίος περιέχει πάνω από 346 προϊόντα. Επίσης, η SOL’S θεωρείται ευρέως ότι αποτελεί σημείο 
αναφοράς για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων όσον αφορά στη δέσμευση προς το 
περιβάλλον, τις ηθικές αξίες και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Το ευρύ φάσμα των προϊόντων της, 
το διαρκές απόθεμα άνω των 25 εκατομμυρίων ειδών και η παρουσία της σε 60 χώρες 
εξασφαλίζουν ότι έχετε τον πλήρη έλεγχο της εμπορικής εικόνας σας μέσα από ένα εύρος 
ποιοτικών προϊόντων. Η SOL’S μπορεί να προσφέρει μια δυναμική προσέγγιση ώστε να 
ανταποκρίνεται στις υψηλότερες προσδοκίες σας σε σχέση με τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, 
χάρη στο αυστηρό σύστημα ελέγχου ποιότητας που εφαρμόζει, το σεβασμό που δείχνει στις 
ανθρώπινες αξίες και τις ανταγωνιστικές τιμές της. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε 
τον ιστότοπο: www.sols-europe.com  
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