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Swapfiets' guide til bæredygtige gaver 2021
Giv bæredygtighedens gave i år!

Vi ser gerne, at verden tager flere tiltag mod mere bevidste indkøbsvaner, så alle køber mindre

og bruger mere. Som inspiration til bedre shopping har vi sammensat en guide til bæredygtige

gaver, så du kan give både til dem, du holder af, og planeten på samme tid.

1. Bæredygtig drikkedunk

⏲
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Hvert år lander 8 millioner tons plastikaffald i havet. Plasten nedbrydes aldrig fuldstændigt.

Den brydes kun ned til mindre stykker. Her får du den genanvendelige flaske, der sætter

engangsvandflasker ud af drift. Flasker fra Dopper kommer i en række forskellige materialer,

farver og modeller. Så uanset din stil, eller hvordan du drikker dit vand, er der en Dopper til

dig!

2. Genanvendeligt bestiksæt i bambus
Har du en madglad ven? Hjælp dem med at reducere affald og plastikforbrug i 2022 med dette

flotte bestiksæt. Det er en god påmindelse om også at prøve at reducere sit spild i juleperioden.

Vælg genanvendeligt bestik, tallerkener og servietter, når du er vært for forskellige events i år.

Tag et kig på Lauren Singers website trashisfortossers.com for andre gode tips og tricks.

The bottle is the message ~ Dopper

Bamboo Cutlery
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3. Lys i bivoks
Spar på elektricitet... tænd et stearinlys! Lys en vens eller et familiemedlems højtid op med et

luksuriøst bivokslys. Lys i bivoks har en naturlig, sød duft af honning og en utrolig lang

brændetid - nogle op til 12 timer!

Beeswax candle
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4. Etiske smykker i kvalitet
Smykker, der er både flotte og etiske – ja tak! Smykker fra Stilnest er produceret lokalt med

genbrugsmaterialer og designet med passion for kreativitet og håndværk. Vi er vilde med dem!

5. Et Swapfiets-medlemskab!

stilnest, the modern jewelry maker.
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OM SWAPFIETS

Swapfiets er verdens første ’cykel-som-en-service’-virksomhed. Siden stiftelsen i Holland i 2014 er Swapfiets
vokset til at være en af de førende mikro-mobilitetsvirksomheder i Europa med over 220.000 medlemmer i
Holland, Tyskland, Belgien, Danmark, Frankrig, Italien og UK i start 2021. Foråret 2021 udvider Swapfiets til
Barcelona (Spanien), Wien (Østrig) og Lyon, Nantes, Strasbourg og Toulouse (Frankrig).

 
Konceptet er simpelt og brugervenligt: For et fast beløb om måneden får du din egen cykel eller elcykel, der
aldrig går i stykker, fordi gratis reparation eller ombytning inden for 48 timer er inkluderet i abonnementet.

Du troede vel ikke, at den ikke kom med på listen? Giv frihedens gave i år (uden brug af fossile

brændstoffer). Vores medlemskaber spænder fra simple cykler i bedstemorstil til fuldt

udstyrede elcykler til den avancerede bruger. Der findes et blåt fordæk derude til alle og til

ethvert budget. Så hop på cyklen med os!

Happy holidays!

Swapfiets
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I Danmark blev Swapfiets lanceret i 2018, og i dag kører omkring 14.500 medlemmer rundt med det velkendte
blå forhjul i hhv. København, Aarhus, Odense samt Aalborg – hvor Swapfiets åbnede i 2020. og i København,
hvor virksomheden i april 2020 åbnede butik nummer to i Hovedstadsområdet på Frederiksberg. 

Swapfiets
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