
CeRo CHANGE REACTION TECHNOLOGY
            BİLİNÇLİ MÜŞTERİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA 



Bu rakam küresel olarak yılda 150 milyar giysiye denk gelmektedir, 
bu da kişi başına yaklaşık 20 ürün anlamına geliyor.

Sadece  2019 yılında 1 trilyon 488 milyar dolar değerinde tekstil 
ürünü satışı gerçekleşmiştir.

Üretilen kıyafetlerin  %85’i ise çeşitli sebeplerden aynı yıl çöpe 
atılıyor.

Satın alınan ürünlerin ise yaklaşık yüzde 5 ila 10'u iade ediliyor!



Bir insanın 3,5 yıl boyunca içebileceği su miktarı, tek bir pamuklu tişörtün üretiminde 
kullanılıyor.

Tek başımıza moda endüstrisinin çevreye verdiği zararı durduramayabiliriz ama en azından bilinçli 
bir tekstil üretimi ve tüketimi sayesinde, hayatımızdan bu zararlı kimyasalları uzaklaştırabilir ve 
doğaya sistemli bir şekilde zarar vermemeyi seçebiliriz.

Moda endüstrisi, tüm dünyadaki gaz emisyonlarının %10’undan sorumlu tutuluyor. Karbon ayak izi 
bakımından düşündüğümüzde tekstil sanayii, tüm dünyadaki uluslararası gemi ve uçak 
seyahatlerinden daha fazla karbon salınımına sebep oluyor.



u İade edilen ürünlerin imhasının ve çöp sahalarında 
toplanmasının veya yeniden üretilmesinin Dünya kaynaklarına 
verdiği zarar; üretilirken oluşan tüketim ve zararlarının 
üzerine en az %15  daha eklenmesi demektir.



Moda endüstrisinin uzunca zamandır güçlüModa endüstrisinin uzunca zamandır güçlü bir 
gündemi var : “sürdürülebilirlik”!bir gündemi var : “sürdürülebilirlik”!

“SÜRDÜRÜLEBiLiRLiK”!

Moda endüstrisinin uzunca zamandır güçlü bir gündemi var :



Bugünkü neslin ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından 
ödün verilmeksizin karşılanması



u Ürün iade ve çöpe atılma sebepleri arasında 
büyük bir oranın; yıkama talimatına 
uyulmadığı için oluşan 
bozulmalardan kaynaklı olduğu tahmin 
edilmekle beraber tam olarak takip ve 
tespitleri yapılamamaktadır.

u CR Etiket tasarım ve üretim firması olarak, 
akıllı teknolojiyi kullanarak hayata 
geçirdiğimiz  ve Dünya’da bir ilk olan Change 
Reaction ile bu bilinmezliğe  son veriyoruz.

u Change Reaction teknolojisi sayesinde 
yıkama talimatı,ürün tavsiye edilen sıcaklığın 
üstünde yıkandığında renk değiştiriyor. Bu 
sayede tüketici bilinçleniyor, yikama hataları 
tespit edilebiliyor.

u Dünyada nanoteknoloji kullanarak etiket 
üreten ilk Türk etiket firmasıyız.



Elbette gelecek nesiller 
için tüm türler 
tarafından sağlıklı ve 
yaşanabilir bir gezegen 
bırakma 
sorumluluğumuz var  
       

-Sir David Attenborough



u  Markaların haksız iadelerden dolayı 
karşılaştığı maddi zararı önleyerek 
Dünya’daki tekstil üretimine pozitif yönde 
katkı sağlıyoruz.

u  Tüketiciye ürünü doğru şekilde yıkama 
farkındalığı kazandırıp Dünya’nın 
sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz.

u  Bilinçlenme ile maddi kayıpların önüne 
geçiyoruz.

u  Çöpe atılan, iade edilen, yeniden 
üretilen  ürünleri azaltıyoruz.

u  Yeniden üretim icin gereken su 
tüketimini ve atıkların suya karışmasını 
ortadan kaldırarak su kaynaklarının 
korunmasına katkı sağlıyoruz.

u Termokromik etiketimiz CeRO 
ile

Doğayı koruyoruz!



Havayı ve suyu, vahşi hayatı ve vahşi yaşamı 
koruma planları aslında insanı koruma 
planlarıdır.  
                                    Stewart Udall 



u  Yıkama sebebiyle bozulma iadelerinin sadece yüzde birini bile 
Change Reaction inovasyonumuzla önleyebildiğimizde ; 

u 1.5 MİLYAR ADET ürünün bozulmasını önleyebilme, 
u 17 MİLYAR DOLAR ‘lık global bir kayba engel olabilme, 
u 4 MİLYAR 50 MİLYON TON suyu koruyabilme, 
u 920 BİN TON katı atığı azaltma, 
u 12 MİLYON TON sera gazının atmosfere salınmasının önüne geçme 

şansımız olacak.

WWF Türkiye, Greenpeace, Environmental Protection Agency verilerine göre



Gezegenimiz için en büyük tehdit, başka 
birisinin onu kurtaracağı inancıdır.  
                              
                             -       Robert Swan 



TANITIM VİDEOMUZU GÖRMEK İÇİN LİNKE TIKLAYINIZ ;
https://video.wixstatic.com/video/301349_273fcb9cd54d41d8b79acd7b17ee249b/480p/mp4/file.mp4







