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HARMAN zet verder in op duurzaamheid met
initiatief voor gerecyclede verpakking
Met de op duurzaamheid gerichte initiatieven wijdt HARMAN zichzelf aan consument en

milieu

Amsterdam, 2 september 2021 - HARMAN International, audiotechnologiebedrijf

met een focus op automotive, consumenten- en zakelijke markt en

dochteronderneming van Samsung Electronics Co., Ltd., bevestigt dat haar focus

bestaat uit drie duurzaamheidspijlers: mens, gemeenschap en milieu. Door

maatschappelijke - en milieuverantwoordelijkheid centraal te stellen in haar

strategie, zorgt HARMAN ook in de toekomst voor een verantwoordelijke,

duurzame en billijke groei.
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Voortbouwen op en uitbreiden van huidige initiatieven

Hoewel duurzaamheid al langer een belangrijk focuspunt is, heeft HARMAN de afgelopen jaren

een aanzienlijke versnelling doorgevoerd op het gebied van verduurzaming. Zo heeft het bedrijf

het voornemen om in 2022 over te schakelen op gerecycled plastic en papier voor het

vervaardigen van verpakkingen van audio- en consumentenproducten. Afmetingen van

verpakkingen worden bovendien verkleind, wat een positieve impact heeft op het vervoeren van

producten. Het bedrukken van deze verpakking zal gebeuren met soja-inkt en niet-essentiële

netsnoeren worden geëlimineerd om afval te minimaliseren. HARMAN investeert ook in

circulaire schaalvoordelen: door de levensduur van haar producten te verbeteren en

productreparatie en -demontage mogelijk te maken vergemakkelijkt zij het hergebruik van

producten en materialen. 



HARMAN kiest voor verantwoordingsplicht door derden te betrekken bij het beoordelen en

waarderen van haar prestaties op het gebied van duurzaamheid. Al tientallen jaren brengt

HARMAN duurzaamheidsrapporten uit waarin de inzet en prestaties van het bedrijf op dit

gebied in kaart worden gebracht. In 2021 gaf ECOVADIS HARMAN de rating ‘Zilver’ voor

duurzaamheid; een rating die alleen de best scorende 25% van de bedrijven ontvangt. Om die

rating nog verder te verbeteren zet HARMAN vol in op haar milieuprestaties met als oogmerk

haar wereldwijde koolstofvoetafdruk tegen 2025 met 40% te verminderen. Ook heeft HARMAN

de doelstelling geformuleerd tegen 2040 koolstofneutraliteit te bereiken.

Innoveren en presteren

HARMAN heeft opmerkelijk goed gepresteerd tijdens de covid-19 pandemie door in het 4e

kwartaal van 2020 verkooprecords te vestigen en in de eerste helft van 2021 een dubbelcijferige

groei te realiseren ten opzichte van dezelfde periode in 2019 en 2020. Dankzij een

consumentgerichte benadering, die inzicht biedt in de behoeften en wensen van de

hedendaagse consument, blijft HARMAN de industrie een stap voor op het gebied van audio-

ontwerp en -innovatie. De audiomerken van HARMAN hebben sinds 2013 455 design- en

technologieprijzen gewonnen voor 336 producten - waaronder alleen al 93 prijzen in 2021,

waaronder de prestigieuze CES-prijs 'Best of Innovation' voor het Harman Kardon Radiance

2400 home speaker-systeem.

 

Onderzoek heeft verschillende belangrijke trends aan het licht gebracht die de industrie in de

komende 3-5 jaar waarschijnlijk zullen beïnvloeden. HARMAN is dan ook bezig met

innovatieve vooruitstrevende producten te leveren. De belangrijkste van deze trends is de

samenvloeiing van thuis en onderweg, waarbij merken streven naar het benutten van de

popularisering van hybride werk- en onderwijsgewoonten, toenemende productduurzaamheid

en potentiële smartphone-alternatieven.

"Als innovator die voorop loopt in haar sector, hecht HARMAN er waarde aan
ambitieuze doelen te stellen en te bereiken. Door haar sociale en
milieuengagementen te versterken, draagt HARMAN op een innovatie manier
bij aan een sterke en duurzame toekomst."
— Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division



OVER JBL

JBL maakt muziek voelbaar en geeft vorm aan de meest epische momenten van het leven. Van iconische
evenementen zoals Woodstock en concerten in Madison Square Garden, tot aan jouw eigen weekendtripjes.
Dankzij bekroonde audiotechnologie til je met een JBL product die speciale momenten naar een hoger niveau.
Met al 75 jaar ervaring en leidend in innovatie, combineert JBL een gedurfde visie op de toekomst met de passie
en het talent van technici en ontwerpers van over de hele wereld. Daarnaast werkt JBL samen met toptalenten
op het gebied van muziek, sport en e-sports. De toonaangevende JBL sound laat mensen niet alleen naar
muziek luisteren, het laat ze muziek beleven. 
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