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Smartphoto laureaat Duurzaam Ondernemen

Op 16 juni 2022 kende de evaluatiecommissie van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) Oost-Vlaanderen
aan smartphoto group het VCDO-certificaat - Laureaat 2022 toe.

Smartphoto group, de innovatieve e-commerce groep uit Wetteren, hecht er belang aan om maatschappelijk
verantwoord te ondernemen, met aandacht voor economische meerwaarde en met respect voor de mens en het
milieu. Om het duurzaamheidsbeleid, dat deel uitmaakt van de bedrijfsstrategie, verder te versterken, en een duidelijk
referentiekader op te bouwen, heeft smartphoto er in 2021 voor geopteerd om binnen het Voka Charter Duurzaam
Ondernemen een actieplan uit te werken. Aan de basis hiervan ligt het model van de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (UN Sustainable Development Goals of SDG’s).

Met de toekenning van dit VCDO-certificaat kreeg smartphoto group de erkenning voor de
inzet op duurzaamheid en het succesvol voltooien van het jaaractieplan 2021 voor een
duurzamere bedrijfsvoering dat binnen het Voka Charter Duurzaam Ondernemen, en in
samenwerking met het Sustainability team van smartphoto group, werd uitgewerkt.

Als best practice stelde Voka de investering in een nieuwe verpakkingslijn voor de Gift
Factory voorop. Eén van de ambities van smartphoto group is om de pakketten op een zo
duurzaam mogelijke manier te verzenden door enerzijds de producten zo compact mogelijk
te verpakken, en anderzijds de verscheping CO2-neutraal te realiseren. Hiertoe investeerde
smartphoto in 2021 in een verpakkingslijn waarmee artikelen kunnen worden verpakt in dozen met variabele
afmetingen in de hoogte (van 3 cm tot 25 cm), en met dezelfde voetafdruk, waardoor niet enkel de hoeveelheid
verpakkingsafval verder wordt afgebouwd, maar ook de hoeveelheid verscheepte lucht drastisch wordt gereduceerd.

Intussen heeft smartphoto group reeds met evenveel enthousiasme een actieplan opgesteld voor 2022 en heeft het
zich, na deze succesvolle deelname en het behalen van het eerste certificaat, geëngageerd om ook in 2022 de
vooropgestelde acties te realiseren rond de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de VN, waarmee het een tweede
Voka Charter voor Duurzaam Ondernemen-certificaat beoogt.



Over smartphoto group
Smartphoto group, de innovatieve e-commerce groep, is onder de naam smartphotoTM in 12 Europese landen actief in
B2C e-commerce met betaalbare gepersonaliseerde producten van hoge kwaliteit zoals geschenken, kaartjes,
fotoboeken, fotokalenders, prints en wanddecoratie.

Daarnaast is smartphoto group, via naYan, één van de marktleiders in e-commerce distributie in Europa door het
aanbieden van een unieke ‘e-commerce as a service’ (EAAS) voor internationale merken op zoek naar groei, en de
verkoop aan bedrijven van persoonlijke geschenkpakketten met chocolade, alcohol, fruit of bloemen via websites als
Gift.be en GiftsforEurope.com.

De aandelen van smartphoto group worden op Euronext Brussels verhandeld (ISIN BE0974323553, tickersymbool
SMAR).
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This press release is also available in English.
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