سا ک خرید پارچه ای ،کیسه هایی برای زندگی

ساک خرید (شاپینگ بگ ) کٌ تَسط نشتریان برای حهل اجناس خریداری شدى استفادى نی شَد اغلب از جن س
پالستیک ٍ یکبار نصرف نی باشند .از آنجایی کٌ ير سالٌ آسیب يای زیست نحیطی نثل تَلید بی رٍیٌ زبالٌ
تَسط انسان نَجب گرم شدن کرى زنین ٍ از بین رفتن ننابع طبیعی نی شَد؛ اکثر تَلید کنندگان سعی دارند تا
با تَلیدات ٍ نحصَالتی کٌ قابلیت بازیافت داشتٌ باشند از پیشرفت این نَع آسیب يا جلَگیری کنند .یکی از
این نحصَالت نَثر ساک دستی پارچٌ ای است کٌ چندین بار قابل نصرف است ٍ تجدیدپذیر نیز نی باشد.
استفادى از این ساک خرید پارچه ای در ابتدا کار سادى ای نبَد ٍ صاحبان کسب ٍ کار بٌ سختی آن را نی
پذیرفتند چَن تصَر آنًا این بَد کٌ استفادى از ساک خرید پارچٌ ای در برابر نایلَن ،از نظر اقتصادی نقرٍن بٌ
صرفٌ نیست در حالی کٌ برخالف تفکر آنًا ارائٌ ساک خرید پارچٌ ای بٌ دلیل اینکٌ چندین بار قابل استفادى
است ،بسیار ناندگار ٍ نقرٍن بٌ صرفٌ تر از نایلَن نی باشد .عالٍى بر آن قابلیت چاپ پذیری پارچٌ يای اسپان
باند کٌ برای دٍخت ساک خرید پارچه ای استفادى نی شَد رايی جدید برای تبلیغات بٌ ٍجَد آٍردى است.

تىرنگ چاپ ،ارائه دهنده مناسب ترین خدمات طراحی و چاپ
www.ToorangPrint.com

در برخی کشَريا برای اینکٌ صاحبان کسب ٍ کار ٍ بٌ طبع آن نردم عادی نجاب بٌ استفادى از ساک خرید پارچٌ
ای شَند ،برای استفادى از نایلَن نبلغی نالیات در نظر گرفتند .با این کار قطعا فرٍشندى ترجیح نی داد بٌ جای
استفادى از نایلَن از ساک دستی تبلیغاتی استفادى کند کٌ يو از طریق نشتریان خَد برند خَد را تبلیغ کند ٍ يو
نالیات اضافٌ پرداخت نکند.
کايش استفادى از نایلَن یکبار نصرف آنقدر در رٍند حفظ نحیط زیست تاثیر گذار است کٌ در برخی از شًريا
قانَنی ٍضع شدى ک ٌ بٌ ازای استفادى از نصرف یک عدد نایلَن یکبار نصرف نبلغی بٌ عنَان جریهٌ پرداخت
شَد .برای ترٍیج استفادى از ساک خرید پارچٌ ای از آن بٌ نام "کیسٌ يایی برای زندگی" یا "کیسٌ يای سبز" یاد
نی کنند ٍ در برخی از فرٍشگاى يا این ساک خریديا را جًت حهل کاال در قسهتی از فرٍشگاى يا قرار نی ديند ٍ
برای نشتریانی کٌ از آن استفادى کنند تخفیف قائل نی شَند.
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