
 

 

 

PERSBERICHT 

UNITED CAPS kondigt webinars aan: Sustainability Week: 

Every Cap Matters 

Online sessies die informatie geven aan de klanten rond de nieuwe 

mogelijkheden om hun CO2-voetafdruk te verkleinen  

Wiltz, Luxemburg, 5 januari 2022 – UNITED CAPS, een internationale fabrikant van 

doppen en sluitingen, kondigt een gloednieuwe reeks online webinars aan: 

Sustainability Week: Every Cap Matters. De sessies vinden plaats op 11, 12 en 13 

januari 2022. Ze zijn bedoeld om nuttige informatie te verstrekken rond de innovaties 

van het bedrijf, en hoe deze meerwaarde kunnen creëren voor de klanten. De seminars 

zijn zodanig gestructureerd dat deelnemers gemakkelijk de sessies kunnen bijwonen 

die hen het meest interesseren. 

 

 “Bij UNITED CAPS hebben we een lange traditie van ethisch zaken doen: wij creëren 

verantwoorde producten, zorgen voor respectvolle werkomgevingen, investeren in 

gemeenschappen en zijn goede behoeders van het milieu”, zei Benoit Henckes, CEO van 

UNITED CAPS. “Gaandeweg hebben we veel geleerd over het meten en beheren van onze 

CO2-voetafdruk. Ik denk daarbij aan innovatieve manieren om duurzamere doppen en 

sluitingen te creëren. In deze sessies doen we meer dan louter praten over duurzaamheid. 

We laten deelnemers zien dat de markt voor duurzamere productverpakkingen er is, dat die 

groeit en dat het nu voor ons allemaal hoog tijd is om ervoor te zorgen dat we duurzame 

beslissingen nemen. Wij zullen concrete suggesties doen over hoe wij kunnen helpen om de 

algemene CO2-voetafdruk van productverpakkingen te verkleinen door gebruik te maken 

van innovatieve productie benaderingen. Ik denk bijvoorbeeld aan het gebruik van ISCC 

Plus-gecertificeerde grondstoffen, waarmee wij sluitingen maken van gerecycleerd 

materiaal.”  

De sessies bestaan uit een diepgaand en boeiend programma, dat wordt gepresenteerd 

door experts: 

• UNITED We Stand For Sustainable Growth. Alles wat je wil weten over 

duurzaamheid maar niet durfde te vragen. In deze sessie verklaren we de 

belangrijkste termen, concepten en problemen op het gebied van duurzame 

verpakkingen.  

• What The Consumer Really Thinks About Sustainable Packaging. Laat je een 

kansen liggen? Hoe gedragen de consumenten zich? Hoe zien zij het en stuurt 

duurzaamheid hun koopgedrag? We kijken naar het bewijsmateriaal en delen onze 

conclusies.  

• Differentiate Today and Sustain Tomorrow. Closures that don’t just look good, 

they do good too. We laten zien welke tools wij hebben om aan te sturen op 

duurzaamheid, hoe ze in ons productassortiment tot uiting komen en hoe ze een 



 

 

merk kunnen helpen om duurzamer te zijn. Zo krijgen deelnemers bruikbare ideeën 

aangereikt, die ze dan in hun eigen organisaties kunnen toepassen. Tot slot hebben 

we het over kansen voor de toekomst die zowel ons als onze klanten in staat stellen 

om beter in te spelen op de groeiende vraag naar duurzamere verpakkingen.  

De aanpak van de klimaatcrisis is een traject waaraan we allemaal ons steentje moeten 

bijdragen. Wij zetten alvast ons beste beentje voor. Samen kunnen we een verschil maken. 

Wie deelneemt aan deze webinars, helpt ons om samen een stap voorwaarts te zetten in dat 

traject.  

Wilt u zich inschrijven voor het evenement? Ga naar 

https://www.unitedcaps.com/company/news/news/  

Wilt u meer informatie over duurzaamheidsdoelen van UNITED CAPS of andere producten 

en diensten? Ga naar www.unitedcaps.com of download hier het UNITED CAPS Interim 

Sustainability Report: https://www.unitedcaps.com/company/united-caps/sustainability-

interim-report-2020/ 
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OVER UNITED CAPS 
UNITED CAPS is wereldwijd een referentie in de industrie voor het ontwerpen en produceren 
van kwalitatief hoogstaande plastic doppen en sluitingen. Dankzij uitgebreide innovatiemoge-
lijkheden en een breed portfolio van geavanceerde standaard- en op maat gemaakte oplos-
singen is UNITED CAPS een voorkeurspartner van de toonaangevende bedrijven in de we-
reld. Het ondersteunt de waardeketen van haar klanten door productintegriteit te waarbor-
gen, veiligheid en gezondheid van de consument te verzekeren en zo uiteindelijk de reputa-
tie van het merk te beschermen. UNITED CAPS is een zeer dynamische en flexibele familia-
le groep die end-to-end oplossingen aanbiedt voor een breed scala van toepassingen en 
markten over de hele wereld. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Luxemburg, heeft productie-
vestigingen in België, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Luxemburg, Maleisië, Spanje 
en het Verenigd Koninkrijk. Met bijna 750 medewerkers draait UNITED CAPS een omzet van 
156 miljoen euro (per eind 2020). 
 
www.unitedcaps.com 
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