SUCCESS STORY
MCDONALD’S
CHILE

TOM pomaga McDonald's Chile zredukować objętość
odpadów o 80%.
McDonald's zobowiązał się usprawnić gospodarkę odpadami,
dlatego postawiono na inteligentne automatyczne kosze na
śmieci, dzięki którym znacząco wzrosła redukcja objętości
odpadów w kilku lokalizacjach.
ROZWIĄZANIE DOSTARCZONE PRZEZ VIGATEC,
DYSTRYBUTORA ORWAK W CHILE, POZWOLIŁO
WYMIENIĆ KONWENCJONALNE POJEMNIKI NA
ODPADY NA INTELIGENTNE AUTOMATYCZNE
KOMPAKTORY.

McDonald’s Chile

• 76 godzin miesięcznie,
które mogą zostać przeznaczone
na inne zadania
• 810 mniej zużytych worków na odpady
miesięcznie,
korzyść dla środowiska

TOM idealnie sprawdza się w przestrzeniach publicznych,
ponieważ jest tej samej wielkości co zwykłe kosze,
jednak wyposażony jest w automatycznie podnoszoną
klapę, zabezpieczenie przed przepełnianiem się
pojemników, a dzięki prasowaniu odpadów redukowana
jest również ilość zużywanych worków.

„Po zainstalowaniu TOMA
wymiana worków następuje
3 razy na dzień, w porównaniu
do 3 razy na godzinę przed
pojawieniem się kompaktora”.

Każda lokalizacja
z zainstalowanym
kompaktorem TOM
zyskuje:

• 81% redukcję
śladu węglowego

Instalacje w 8 restauracjach McDonald's
w Santiago de Chile:
• 23 x TOM Junior
inteligentne kompaktory
• wkrótce 19 kompaktorów TOM
w 7 innych lokalizacjach

Październik, 2020
Tekst i zdjęcia pochodzą od
Vigatec w Chile.
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JAKIE KORZYŚCI OSIĄGNĄŁ MCDONALD'S PO
ZAINSTALOWANIU TOMA?
• doświadczenie użytkownika
• postrzeganie McDonald’s przez klientów jako markę
zaangażowaną w gospodarkę o obiegu zamkniętym
• więcej czasu dla pracowników na kluczowe czynności
• większa higiena
• usprawniona ogólna obsługa
• zredukowana ilość odbiorów odpadów przez firmę
zewnętrzną

“Inteligentne kompaktory
w naszych restauracjach
wpłynęły korzystnie
nie tylko na zarządzanie
odpadami i zmniejszenie
śladu węglowego o 81%,
ale pozwoliły również
zaoferować klientom

„Bardzo podoba mi się ten

lepszą obsługę

rodzaj koszy, wcześniejsze

z zastosowaniem

były często przepełnione.

najnowocześniejszych

Z kompaktorami TOM

rozwiązań, począwszy

przestrzeń wygląda na czystą

od przyjęcia zamówienia,

i dobrze zorganizowaną”

na zagospodarowaniu
odpadów kończąc.”

Carmen Pirela,
klientka McDonald's
Rotonda Atenas

Carmen Pirela,
klientka McDonald's
Rotonda Atenas
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