
Problēmas vai vajadzības, kādas risina korķa āķis zeķu izvietošanai stendos: 

 Plastmasas vienreiz lietojamo iepakojumu āķu graujošā ietekme uz vidi (>10 000 t katru gadu). 
Mikroplastmasas kaitējums cilvēku un dzīvnieku veselībai, nonākot uzturā vai ieelpojot. 

 Plastmasas iepakojuma ierobežošanas regulējuma neizbēgamība jau tuvākajā nākotnē. 

 Ražošanas pārorientēšana uz videi draudzīgākiem materiāliem- atjaunojamiem un tādiem, kas 
nepatērē lielus ražošanas resursus. 

 Sabiedrībā pieaugošie protesti pret valdības un ražotāju bezdarbību vides saglabāšanas jomā. 

 Zeķu ražotāju vajadzība izcelties piesātinātā tirgū. 

Kāpēc tieši ar manu produktu šīs problēmas vai vajadzības tiek atrisinātas 

 Produkts izgatavots no korķa, kas ir 100% dabīga pamatizejviela, un noārdās līdz nekaitīgām 
daļiņām, neradot kaitējumu veselībai. 

 Produkta materiāls atbilst drīzumā sagaidāmajam plastmasas iepakojumu ierobežojumam. 

 Plastmasas āķim alternatīvais produkts ļauj ražotājiem savlaicīgi pārkārtoties uz videi nekaitīgu 
materiālu izmantošanu. Korķa koka miza pēc nolobīšanas ataug atkārtoti. Korķa plākšņu 
izgatavošanā tiek izmantota ekoloģiska saistviela un nepatērē lielus resursus. 

 Produkts dod iespēju zeķu ražotājiem demonstrēt savu atbildību par vides saglabāšanu, vairojot 
sabiedrības uzticību. 

 Produkts dod iespēju vadošajiem pasaules zīmoliem pirmajiem demonstrēt savu labo gribu un 
atbildību attiecībā pret vidi, iegūstot papildus pircēju uzmanību un atzinību. 

Patērētāji, kuriem ir šāda problēma vai vajadzība: 
zeķu un citu tekstilizstrādājumu ražotāji, kuri izmanto plastmasas āķus produkcijas izvietošanai veikalu 
stendos (piemēram, SIA „Pingons”-3 mljn. gab. ik gadu; Adidas u.c.). Taču nezūdošā piesārņojuma sekas 
izjūt visa cilvēce. Zeķu ražotāji, kuri rēķinās ar plastmasas ierobežošanas regulējuma neizbēgamību, vēlas 
pārorientēt ražošanu uz nekaitīgu iepakojumu āķu izmantošanu vai ieplānot to tuvākajā laikā, taču vēl 
nav pieejamas alternatīvas plastmasas āķiem. 

Zeķu ražotājiem, kuri pamana un rēķinās ar sabiedrības protestiem pret klimata pārmaiņām un 
piesārņojumu, ir vajadzība izkopt atbildīgā ražotāja tēlu un reaģēt uz pircēju paradumu un vērtību 
maiņu. 

Zeķu ražotāji, kas grib izcelties, gūt pircēju uzmanību un uzticību, popularizēt zeķes, ir vajadzība 
izmantot inovatīvu, dabai draudzīgu iepakojumu materiālu. 
*Potenciālo iepakojuma āķu pircēju – zeķu ražotāju- Eiropā un citur pasaulē skaits ir ievērojams. 

Kontaktu atlasē atbalstu lūgsim LIAA. 

 

 

 
 


