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Att svana gör skillnad! Svana din
kaffetjänst på jobbet.
Beans in Cup hakar på Svanenmärkets stora kampanj "Att svana". I kampanjen
vill man arbeta med att sätta verbet 'svana' på kartan. Att svana innebär att
man gör en insats gällande hållbara handlingar, stora som små. Nu uppmanar
även Beans in Cup arbetsplatser att svana sin kaffetjänst på jobbet!
Beans in Cup är ett av få företag i Sverige som är godkänd för en
Svanenmärkt kaffetjänst. Visionen är att kunna erbjuda kunder en hållbar
kaffetjänst i alla led.
Som kund till Beans in Cup kan du välja en Svanenmärkt kaffetjänst på

jobbet. Det innebär att hela din kaffelösning och produkterna du köper av är
godkända av Svanen. Det breda sortiment av certifierade produkter och
engångsartiklar ger möjlighet att välja ett gott miljömärkt fika på jobbet.

Vad innebär en Svanenmärkt kaffetjänst?
Det som ingår i Svanenmärkt kaffetjänst är en kaffemaskin godkänd av
Svanen och certifierade produkter vilket innefattar både kaffe och
ingredienser som te, choklad och mjölk. Alla leveranser till dig som kund är
miljöanpassad och våra servicetekniker är godkända för Sparsam körning och
använder endast godkända rengöringsmedel.

Klimatsmart med en Svanenmärkt kaffetjänst
Svanen har en gräns för hur mycket energi som kaffemaskinen får använda i
drift och i automatiskt energisparläge. Kraven omfattar även installation och
underhåll.
Med detta hoppas Beans in Cup att många arbetsplatser och kontor väljer
Svanenmärkta kaffetjänster. Då kommer fler att dricka kaffe, te och choklad
märkta med ekologiska och sociala hållbarhetsmärkningar.
Här kan du läsa mer om Beans in Cups Svanenmärkta
kaffetjänst: https://www.beansincup.se/svanenmarkt-kaffetjanst-...

Beans in Cup är en av Sveriges ledande aktörer inom kaffe på kontor och
arbetsplatser och vi är passionerade i vår strävan att erbjuda ett bättre kaffe
på jobbet. Vår kunskap och service gör att varje kund får en god upplevelse,
både utifrån smak och hållbarhet. Beans in Cup föddes 2017 genom att tre
etablerade kaffebolag, Kaffebönan Handels AB, inCup AB och Beans AB gick
samman till en kaffeleverantör. Vi finns på 20 orter från Kiruna i norr till
Malmö i syd med cirka 200 anställda. Våra värdeord är smak, drift och
hållbarhet och vi är den enda rikstäckande kaffeleverantören som kan erbjuda
en godkänd Svanenmärkt kaffetjänst till kontor och företag.
Välj en fikalösning till jobbet som tar ansvar hela vägen!
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