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på stadions i Europa.

Ecostepz leverer miljøgenbrugskrus og genbrugssystemer til alle slags events, fra festivaler 
og byfester til forlystelsesparker og fodboldstadioner.

Mere end 20 års erfaring med miljøgenbrugskrus

Ecostepz er skandinavisk distributør for tyske Cupconcept. Vi har tilsammen mere end 20 års erfaring 

med at anvende miljøgenbrugskrus, genbrugssystemer og miljøeffektive vaskesystemer.

Cupconcept er markedsleder i Tyskland og har i 2014 vasket ca. 50.000.000 miljøgenbrugskrus og 

produceret ca. 8.000.000 miljøgenbrugskrus (produktion i Østrig). Tyskland er det land i Europa,  

der har mest erfaring med at anvende miljøgenbrugskrus. Netop denne gennemtestede erfaring 

viderefører vi til skandinaviske eventarrangører.

En forbedret indtjening
I har ikke de sædvanlige udgifter 

ift. oprydning og udsmidning af  

engangskrus. Derudover får I en 

fortjeneste, da mange gæster tager 

krus med hjem som souvenir. Hur-

tigere udskænkninger og mindre 

spild giver mere bundlinje. Flere  

steder nævnes det ligefrem at  

salget øges markant. 

En renere plads
Gæsterne har betalt for deres miljø-

genbrugskrus og smider dem ikke på 

pladsen, da de er nødt til at indleve-

re dem for at få deres penge retur.

Mindre plastspild
Miljøgenbrugskrusene erstatter 

engangskrusene, der smides ud/

brændes efter én gang og resulterer 

i et enormt plastspild. Miljøgen-

brugskrus er anerkendt over hele 

Europa som den mest bæredygtige 

løsning til alle former for events der 

normalt benytter engangskrus.

En bedre drikkeoplevelse
Miljøgenbrugskrusene er lavet af 

kvalitetsplast, så indholdet ikke 

skvulper ud over kanten. Derudover 

er de lavet af miljørigtigt plast  

uden giftstoffer.

En stærk markedsføring
I kan skabe jeres helt egne og unik-

ke udtryk på miljøgenbrugskrusene. 

Det kan fx være jeres logo, festival-

plakater eller bands der spiller på 

jeres event. På den måde er der eks-

tra værdi for gæsterne i at beholde 

miljøgenbrugskrusene. Det styrker 

jeres markedsføring og salg.

Miljøgenbrugskrusene gavner både miljø, jeres forretning og 

gæsternes oplevelse
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Kilde: Ökologie-Institut, Öko-Institut e.V. Deutschland, Carbotech AG (2008):
Sammenlignende økobalance ved drikkevareudskænkninger med forskellige 
plastkrustyper ved events.
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Bråvalla Festival - Sverige: Gæster:  55.000,  

merchandise og udlejning  • DHL løb - København: Gæster: 

6000, udlejning • Rasmus Seebach – Helsingør: Gæster: 4000, 

udlejning • AC/DC Europa turne - Gæster: 310.000, Skræddersyet 

merchandise krus • Kulturværftet Helsingør, Københavns kommune, Silkeborg 

kommune, Sharing Copenhagen, medicinal firmaer • BVB – Signal Idunia Stadium, 

Fortuna Düsseldorf - Esprit Arena, Werder Bremen - Weserstadion, FC Kaiserslautern - Fritz 

Walter Stadion, VFB Stuttgart - Mercedes-Benz Arena, Eintracht Frankfurt - Commerzbank-Arena, 

og mange flere


