
 
Estee Lauder Companies và Eastman ký kết biên bản ghi nhớ toàn cầu để duy trì  bao bì bền vững 

TTXVN (NEW YORK và KINGSPORT, Tenn., Ngày 30 tháng 3 năm 2021 / PRNewswire-AsiaNet / - 

- ELC kết hợp các sản phẩm của Eastman Renew trong danh mục bao bì của mình để đạt được các mục 
tiêu bao bì bền vững năm 2025 

Estee Lauder Companies (ELC) ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3108443-
1&h=2432655864&u=https%3A%2F%2Fwww.elcompanies.com%2Fen&a=%C2%A0 ) và nhà cung cấp 
vật liệu đặc biệt Eastman ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3108443-
1&h=958139591&u=https%3A%2F%2Fwww.eastman.com%2FPages%2FHome.aspx&a=Eastman ) hôm 
nay công bố một biên bản ghi nhớ toàn cầu (MOU) sẽ cho phép ELC có những bước tiến đáng kể hướng 
tới mục tiêu bao bì bền vững năm 2025 của mình. 

Thông qua thỏa thuận, ELC và danh mục các thương hiệu của mình sẽ bắt đầu kết hợp các giải pháp 
đóng gói được hỗ trợ bởi công nghệ tái chế phân tử của Eastman và danh mục các loại nhựa Renew với 
hàm lượng tái chế được chứng nhận lên đến 100%. * Đây là thỏa thuận dựa trên tính bền vững đầu tiên 
giữa Eastman và một công ty uy tín lớn ngôi nhà làm đẹp và sẽ giúp thúc đẩy việc tăng cường sử dụng 
nhựa tái chế và / hoặc tái chế trong bao bì mỹ phẩm sang trọng. 

"Các nhà cung cấp của chúng tôi đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các Công ty Estee Lauder 
tiếp tục vận động và suy nghĩ sáng tạo về tính bền vững," Roberto Magana, phó chủ tịch cấp cao kiêm 
giám đốc mua sắm của Estee Lauder Companies, cho biết. "Các công nghệ tái chế phân tử và danh mục 
sản phẩm Renew của Eastman sẽ giúp thúc đẩy việc đạt được các mục tiêu đóng gói bền vững của công 
ty trong khi duy trì tính thẩm mỹ, an toàn và hiệu suất chất lượng cao của các sản phẩm uy tín của chúng 
tôi. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với họ." 

Danh mục đầu tư của Eastman bao gồm một dòng polyeste tái chế phân tử mới được giới thiệu được 
sản xuất thông qua Tái chế vòng quay tiên tiến của Eastman. Những loại nhựa bền vững này, bao gồm 
Eastman Cristal (TM) Renew và Eastman Tritan (TM) Renew, được sản xuất bằng cách sử dụng tới 
100% nội dung tái chế được chứng nhận Bền vững & Chứng nhận Carbon (ISCC) * và không thể phân 
biệt được về mặt hóa học với các đối tác cũ của chúng. Họ chứng minh chất lượng cao và dễ dàng xử lý 
giống như polyme nguyên chất với độ trong, bóng, độ tương thích màu và độ bền của bao bì mỹ phẩm - 
đồng thời cung cấp nội dung tái chế cao cấp. 

Biên bản ghi nhớ sẽ tiếp tục tập trung vào các mục tiêu bao ì bền vững của ELC. Công ty đã cam kết 
rằng đến năm 2025, 75-100% bao bì của họ sẽ có thể tái chế, tái chế, tái sử dụng, tái chế hoặc phục hồi. 
Ngoài ra, công ty sẽ tăng lượng vật liệu tái chế sau người tiêu dùng trong bao bì của mình lên đến 50% 
trong cùng năm. 

"Chúng tôi tự hào được hợp tác với The Estee Lauder Companies, một trong những công ty làm đẹp uy 
tín mang tính biểu tượng nhất thế giới và là công ty dẫn đầu thực sự về tính bền vững," Scott Ballard, 
phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc bộ phận nhựa đặc biệt của Eastman cho biết. "Chúng tôi rất vui mừng 
được giúp họ đạt được các mục tiêu bền vững đầy tham vọng của mình ngay bây giờ. Cùng nhau, chúng 
ta có thể cung cấp một ví dụ sáng giá về những gì có thể xảy ra ngày hôm nay - không phải năm trong 
tương lai - để thúc đẩy nền kinh tế vòng tròn." 

* Hàm lượng tái chế đạt được bằng cách phân bổ nhựa phế thải tái chế cho nhựa Eastman Renew sử 
dụng quy trình cân bằng khối lượng được chứng nhận bởi ISCC. 
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Estee Lauder Companies Inc. ( https://www.elcompanies.com/en  ) là một trong những nhà sản xuất và 
tiếp thị hàng đầu thế giới về các sản phẩm chăm sóc da, trang điểm, nước hoa và chăm sóc tóc chất 
lượng. Các sản phẩm của công ty được bán tại khoảng 150 quốc gia và vùng lãnh thổ dưới các thương 
hiệu bao gồm: Estee Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, 
Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael 
Kors, Darphin, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le 
Labo, Editions de Parfums Frederic Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced và Dr. 
Jart+. 

Về Eastman 

Được thành lập vào năm 1920,, Eastman ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3108443-
1&h=1412145732&u=https%3A%2F%2Fwww.elcompanies.com%2Fen&a=The+Est%C3%A9e+Lauder+
Companies+Inc. ) là một công ty vật liệu đặc biệt toàn cầu sản xuất nhiều loại sản phẩm có trong các vật 
dụng mà mọi người sử dụng hàng ngày. Với mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống về mặt vật chất, 
Eastman làm việc với khách hàng để cung cấp các sản phẩm và giải pháp sáng tạo đồng thời duy trì cam 
kết về sự an toàn và bền vững. Mô hình tăng trưởng theo định hướng đổi mới của công ty tận dụng các 
nền tảng công nghệ đẳng cấp thế giới, sự tương tác sâu sắc của khách hàng và phát triển ứng dụng 
khác biệt để phát triển vị trí hàng đầu của mình trong các thị trường cuối cùng hấp dẫn như vận tải, xây 
dựng và xây dựng và hàng tiêu dùng. Là một công ty đa dạng và toàn cầu, Eastman sử dụng khoảng 
14.500 nhân viên trên khắp thế giới và phục vụ khách hàng tại hơn 100 quốc gia. Công ty có doanh thu 
năm 2019 khoảng 9,3 tỷ USD và có trụ sở chính tại Kingsport, Tennessee, Hoa Kỳ. Để biết thêm thông 
tin, hãy truy cập www.eastman.com. 
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