ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: KIDDY’S WORLD
Breu descripció:
Kiddy’s World S.L és una start-up nascuda al 2012 dedicada a la comercialització d’experiències
amb valors per a un públic infantil i familiar, amb voluntat de contribuir al creixement i
desenvolupament infantil de qualitat i enfortir els vincles familiars. Disposa de dues marques:
 Kiddy's Box són caixes d'experiències pensades per regalar al
públic infantil i que permeten que el receptor esculli per catàleg
entre una varietat d'activitats de naturalesa i aventura, de tallers
i oci urbà i finalment d’estàncies. El producte està presentat en
una original carmanyola i inclou una polsera pels més petits.
 Family's Box són caixes d'experiències pensades per regalar a
adults (pares, tiets, avis, amics...) per realitzar una activitat amb
nens, amb l’objectiu de fomentar el temps compartit i de bona
qualitat en família.
En l’actualitat, els packs es distribueixen a botigues de joguines, centres
comercials, com ara el Corte Inglés o FNAC, agències de viatges, llibreries,
com Abacus, conformant una xarxa de distribució amb més de 250 punts
de venda a tot l'Estat, a més de disposar de botiga online.
Finalment, disposa d'una línia de productes adequats per a empreses que desitgen premiar els
seus clients o col·laboradors, ja sigui a nivell de promoció o fidelització, i també una línia de servei
a empreses (B2B) per donar resposta a les necessitats empresarials de conciliació de la vida
laboral i familiar, a més de facilitar i col·laborar en accions de màrqueting relacional dirigides a
fomentar el valor de la marca de les empreses a través de les experiències proposades.
D'altra banda, aquest any 2016, Kiddy’s World ha obert una nova línia de creació d’experiències
exclusives pròpies, a més d’obrir-se a l’organització d’esdeveniments exclusius tant per empreses
com per particulars.
Dades de contacte:
Alba Linares Griera
931691699
alba.linares@kiddysworld.es
Pàgina web: www.kiddysbox.com i www.familysbox.com
Kiddysbox

Twitter: @kiddysbox

Facebook:

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 26 maig 2016

2. ACTUACIONS DESTACADES
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Nom de l’actuació

Objectiu CCS

1. La capseta Kiddy’s

3.5, 5.10, 6.8, 8.5

2. Els e-Packs

4.8, 5.10, 6.1, 9.1, 9.10

3. Kiddy’s Recicla!

5.9, 5.10, 6.1, 9.1, 9.3,
9.10

NOM DE L’ACTUACIÓ 1: La capseta Kiddy’s
Breu descripció:
A Kiddy’s World, ens preocupem de fomentar una alternativa a regals materials convencionals,
com són els jocs i artefactes tecnològics amb piles i amb materials que requereixen una major
gestió de residus. Les nostres capses d’experiències integren un menor impacte ambiental i un
major impacte educatiu, segons el nostre model pedagògic.
Com a capsa física per a les capsetes Kiddy’s fem servir una carmanyola apta per a ús
alimentari, de manera que pot ser reutilitzada, fomentant d’aquesta manera els aliments més
saludables per a esmorzars i berenars.

Beneficis:
Ambientals

Socials

Vigència de l’actuació: Indefinida

Econòmics

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat : 3.5, 5.10, 6.8, 8.5

NOM DE L’ACTUACIÓ 2: Els e-Packs
Breu descripció:
Kiddy’s World, com a mesura de sostenibilitat, oferim la possibilitat als nostres clientes d’utilitzar el
format e-pack de tots els packs, que respon a un format de .PDF, un format immaterial que
minimitza l’impacte ambiental local i global en reduir el consum de recursos.

Més informació (enllaç):
Beneficis:
Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: Indefinida

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat : 4.8, 5.10, 6.1, 9.1,
9.10

NOM DE L’ACTUACIÓ 3: Kiddy’s Recicla!
Breu descripció:
Kiddy’s Recicla! És una iniciativa del departament de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de
Kiddy’s World, que pretén donar resposta a un món més sostenible i més atent a una excel·lent
gestió dels recursos, de manera que minimitzem a nivell empresarial la nostra petjada ecològica .
Aquesta iniciativa crea la possibilitat de reciclar i reaprofitar els materials dels packs ja utilitzats o
els packs que finalment s’opta per ampliar.
Des d’oficina i logística es remanipularan tots aquests packs per poder aprofitar els llibreto ns, les
capsetes, les polseres i inclús les capses si estan en bon estat, donant-los d’aquesta manera una
nova vida.

Beneficis:
Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: Indefinida

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat : 5.9, 5.10, 6.1, 9.1,
9.3, 9.10

