
W Etam już od 1916 roku tworzymy bieliznę w duchu zrównoważonego rozwoju i 
odpowiedzialnej konsumpcji. W ramach naszego programu WeCare chcemy towarzyszyć w 
tym dążeniu każdej z Was każdego dnia.  

Społeczne zaangażowanie Etam 2021-2022

TRÓJKĄTNY BIUSTONOSZ
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WECARE FOR PLANET
EKOLOGICZNE WŁÓKNA

Obecnie już ponad 50% naszych produktów 
powstaje w zgodzie z zasadami WeCare; zawierają 

co najmniej 50% ekologicznych włókien albo są 
wytwarzane z wykorzystaniem innowacyjnych 

rozwiązań ograniczających ich szkodliwy wpływ na 
środowisko.

Cel na rok 2025: 85%.

Wpisujące się w ten cel nasze majtki menstruacyjne 
powstały po kilku miesiącach badań i testów. 

Powstały z różnego rodzaju włókien ekologicznych, 
dzięki czemu stanowią rozsądną alternatywę dla 

tradycyjnych podpasek czy tamponów, łącząc wygodę 
i troskę o środowisko naturalne.

W 2022 roku Etam podąża dalej szlakiem innowacji. 
Nasza najnowsza propozycja to kolekcja Origine, 

obejmująca bieliznę wykonaną w 100% z włókien 
naturalnych – bez żadnych akcesoriów ani 

barwników. 

NOWE TECHNIKI BARWIENIA
Od 2020 roku stosujemy techniki barwienia bez 

wody, dzięki czemu oszczędzamy 150 litrów wody na 
kilogram barwionego materiału.

W 2022 wprowadzamy nową technikę barwienia 
polegającą na korzystaniu z polimerów „naturalnie” 

zabarwionych, zwaną z angielska Dope Dye. 
Pozwala nam ona oszczędzać ponad 90% wody i 

chemikaliów w porównaniu z tradycyjnymi 
metodami barwienia.  

KOMPLET
Fusion 



ETAM W RAMACH GOSPODARKI OBIEGU 
ZAMKNIĘTEGO
Ponieważ staniki też zasługują na drugą szansę, w 2021 
zainicjowaliśmy akcję „Mały gest, wielkie wsparcie”. 
To inicjatywa wpisująca się w ideę gospodarki obiegu 
zamkniętego polegająca na zbieraniu niechcianych 
staników w naszych 519 butikach w 5 krajach. W 
efekcie udało nam się odzyskać i przekazać kobietom w 
trudnej sytuacji życiowej ponad 25 000 używanych, ale 
wciąż nadających się do noszenia biustonoszy.

Obecnie pracujemy nad sposobami ponownego 
wykorzystania pozostałych staników, zwłaszcza w 
ramach wspólnego projektu z zaangażowaną społecznie 
artystką Desire Moheb Zandi.

 
OGRANICZENIE NASZEGO ŚLADU WĘGLOWEGO
W dążeniu do ograniczeniu wytwarzania odpadów, 
zwłaszcza plastiku, nasze torebki z papieru FSC stały 
się płatne. Co więcej, pozbyliśmy się plastiku z naszych 
materiałów informacyjnych, co pozwoliło ograniczyć 
nasze wykorzystanie plastiku PVC o 45 ton.

W 2022 planujemy zastąpić opakowania plastikowe 
takimi z materiałów w 100% naturalnych, zaś do 
2030 roku pragniemy całkowicie odejść od plastiku 
jednorazowego użytku.
Co więcej nasz dział rozwoju zaprojektował wieszaki z 
drewna prasowanego. Obecnie trwają testy pilotażowe. 
Wielkimi krokami zbliżamy się do zastąpienia nimi 
wieszaków z plastiku.
Ponadto w latach 2019-2033 zamierzamy ograniczyć 
wytwarzanie gazów cieplarnianych wynikające z 
produkcji naszej bielizny o 40%. A w 2021 roku ponad 
81% naszych wyrobów było transportowane drogą 
morskąd. TRÓJKĄTNY BIUSTONOSZ
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WE CARE FOR 
TRANSPARENCY 

Od 2020 roku gwarantujemy identyfikowalność 
naszych projektów w duchu ścisłego szacunku dla 

zagadnień społecznych i środowiskowych.
W 2022 roku 100% bielizny Etam zawiera 

najważniejsze informacje dotyczące miejsca jej 
powstania.

Każdy wyrób odsyła do danych dotyczących odnośnej 
fabryki albo do krótkiego filmiku pokazującego kulisy 

pracy w tej fabryce. 
Nasza firma może się pochwalić zespołem 

wieloletnich partnerów, z którymi wypracowujemy 
relacje w duchu zrównoważonego rozwoju. Od 2022 

roku dokładna lista naszych dostawców pierwszego 
rzędu jest dostępna na stronie 

Open Apparel Registry.

BIUSTONOSZ
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WE CARE FOR WOMEN
Od ponad 100 lat towarzyszymy kobietom w każdych 
chwilach ich życia i wspieramy je w dążeniach do 
wolności.
Nasze zaangażowanie na rzecz różnorodności przełożyło 
się na kolekcje:  

- Love Your Curves: staniki z miseczkami D, E, F, G. 
- Iel: pierwsza kolekcja uniseksowej bielizny dla 
każdej/-ego.   
- One size: strój kąpielowy z niezwykle rozciągliwego 
materiału, który dostosowuje się do sylwetki.  

Obecnie mamy w ofercie aż 53 rozmiarów staników 
od 80A do 110G oraz 8 rozmiarów majtek od 34 do 48. 
Pragniemy, by nasze wyroby były dostępne i przystępne 
dla jak największej liczby użytkowniczek. 

Podejmujemy również wyzwania u boku organizacji 
pozarządowych namacalnie działających na rzecz kobiet, 
w tym kobiet w trudnej sytuacji życiowej.
W 2021 przekazaliśmy na rzecz Solidarité Femmes, 
fundacji pomagającej kobietom ofiarom przemocy, 
dochody ze sprzedaży 500 000 saszetek. Środki 
te pozwoliły też sfinansować 1000 rozmów na linii 
kryzysowej 3919.
Podczas naszych dni wolontariatu ponad 2000 kobiet 
w trudnej sytuacji życiowej skorzystało z doradztwa 
naszego personelu.
  
Przyświecają nam następujące cele: udoskonalanie 
procesów produkcji oraz pomoc jak największej liczbie 
kobiet w afirmowaniu ich podmiotowości. Aby je 
realizować, podejmujemy wiele inicjatyw, które mają 
zarazem sprzyjać rozwojowi naszej firmy, jak i polepszać 
jakość życia wszystkich naszych klientek i klientów.
 
Wiemy, że przed nami długa droga. 
Z tym większą determinacją deklarujemy, że będziemy 
nią niestrudzenie podążaćs.
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