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HARMAN forsterker bærekraftsforpliktelsen
med resirkulert innpakning
Med nye initiativ knyttet til bærekraft viser HARMAN at selskapet
tar forpliktelsene mot både forbrukerne og miljøet på alvor.
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Oslo, 2. september 2021 – HARMAN International, et heleid datterselskap av Samsung

Electronics Co., Ltd med fokus på oppkoblet elektronikk for bilmarkedet, forbrukermarkedet og

bedriftsmarkedet, har på nytt bekreftet at det vil basere sitt arbeid med bærekraft på tre pilarer:

Mennesker, lokalsamfunn og miljøet. Ved å plassere samfunnsansvar og miljøansvar i hjertet av

selskapets strategi, kommer HARMAN til å sikre at framtidig vekst er ansvarlig, bærekraftig og

rettferdig.

En utvidelse av eksisterende tiltak

HARMAN har allerede gjort betydelige endringer til fordel for miljøet, et arbeid som de siste

årene har skutt fart. For eksempel skal HARMAN gå over til resirkulert plast og papir i nesten

all emballasje til lydprodukter i forbrukermarkedet i 2022. Videre skal HARMAN redusere

størrelsen på innpakningene, gå over til soyabasert blekk i utskrifter og redusere bruken av

mindre viktige strømledninger. HARMAN investerer også i sirkulær stordriftsøkonomi ved å

forsterke produktenes robusthet, og ved å legge til rette for forenklet demontering og

reparasjon av produktene slik at holdbarheten forlenges og resirkulering gjøres enklere.

Arbeidet skal etterprøves av tredjepart som skal overse og vurdere resultatene av

bærekraftsinnsatsen. HARMAN har i årtier sluppet bærekraftsrapporter som retter søkelyset

mot selskapets forpliktelser og innsats på området. I 2021 rangerte ECOVADIS HARMAN i

klassen «sølv» for bærekraft, en rangering bare 25 prosent av selskapene oppnår. For å

forbedre rangeringen ytterligere, overvåker HARMAN selskapets miljøarbeid, hvor målet er å

redusere CO2-avtrykket med 40 prosent fram til 2025, nøye. HARMAN har dessuten satt seg et

ambisiøst mål om å være CO2-nøytral innen 2040.

Å innovere og yte

HARMAN gjorde det bemerkelsesverdig godt under helsekrisen forårsaket av koronaviruset.

Selskapet satte salgsrekorder i fjerde kvartal 2020 og oppnådde ekstraordinær, tosifret vekst i

første halvår 2021 sammenlignet med samme periode i 2019 og 2020. Takket være en

tilnærming hvor forbrukerne settes i sentrum – noe som gir dyp innsikt i behovene og ønskene

til dagens forbrukere – forblir HARMAN ett skritt foran industrien, både når det gjelder

lyddesign og innovasjon. HARMANs merkevarer innen lyd har vunnet 455 design- og

teknologipriser for til sammen 336 produkter. Selskapet vant 93 priser bare i 2021, for

eksempel mottok hjemmehøyttalersystemet Harman Kardon Radiance 2400 den prestisjefylte

CES-prisen for beste innovasjon.



ABOUT JBL

Merkevaren JBL står som et symbol på lydbildene som former livets mest ikoniske øyeblikk. Ved hjelp av
prisvinnende lydutstyr, løfter JBL-produkter lytternes opplevelser til et nytt nivå. Gjennom 75 år med skaperkraft
og industriledende innovasjon, har merkevaren JBL sine talentfulle og dedikerte ingeniører og designere verden
over søkt fremtidens løsninger. JBLs Signature Professional Sound skaper levende lyd for flere av verdens
største popkulturelle arrangementer, og JBL samarbeider med noen av de største stjernene innen musikk, sport
og e-sport.

Forskning har avdekket hvilke trender som høyst sannsynlig kommer til å påvirke industrien de

neste 3-5 årene, og HARMAN jobber videre med å utvikle fremoverlente, innovative produkter.

En dominerende trend er hvordan aktiviteter hjemme og ting vi gjør i farten smelter sammen.

Merkevarene søker å kapitalisere på at hybridarbeid har blitt alminneliggjort og at

studievanene har endret seg, men også på produktenes økte bærekraft, og på mulige

smartmobilalternativer.

"Som livslang innovatør som alltid står i front av industrien, tar HARMAN stolthet i å både

sette og nå ambisiøse mål. HARMAN har forsterket sine samfunnsmessige og miljømessige

forpliktelser, og vil bruke arven etter innovasjonen til å bygge en sterkere og mer bærekraftig

framtid", sier Dave Rogers, President, HARMAN Lifestyle Division.
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