
Sådan bliver dit website 
CO2-neutralt
Som medlem af IngenCO2 betaler du et 

standardbeløb for dit websites CO2-udledning - 

inklusiv dine brugeres trafik. Med dine 

medlemskroner neutraliserer du din CO2-udledningen 

ved at støtte vores globale projekter. For eksempel 

Gold Standard-initiativer og etablering af vedvarende 

energikilder i hele verden.

Vi deltager kun i Gold Standard-projekter, som lever op til FN-

akkrediterede kontrollørers skarpe krav. Gold Standard for the 

Global Goals certificerer projekter af høj kvalitet indenfor 

projektdesign, effektivitet, governance og dokumentation.

Styrk dit bæredygtige 
brand
Invester i bæredygtige og CO2-reducerende projekter 

uden at have ekspertisen. Det velkendte, grønne ikon 

på dit website er både god markedsføring og en 

synlig CSR-profil.

Vi holder hvad vi lover - og Deloitte holder øje med os

Revisionshuset Deloitte laver løbende gennemgange af vores 

CO2-opgørelser. De viser at vores projekter og investeringer i 

gennemsnit kompenserer for 200% af medlemmernes CO2 

udledninger.

2.500+ virksomheder
kan ikke tage fejl

Vi er stolte af vores mere end 2.500 medlemmer: 

virksomheder, organisationer og offentlige institutioner. 

Det gør en stor forskel, når så mange C02-neutraliserer 

deres websites igennem os. Og vi bliver hele tiden flere.
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Styrk dit brand med et 
bæredygtigt website
Et CO2-neutralt website giver dig et mere bæredygtigt brand. Vi arbejder med 

grøn omstilling på dine vegne, og sikrer til gengæld grøn samvittighed for både 

dig og dine online besøgende.

Gør en forskel nu

Meld dit website
ind i IngenCO2

Vi reducerer global CO2
på dine vegne

Få ikon og certifikat
på dit website

Styrk dit brand og 
øg din synlighed

Giv dine brugere 
grøn online-
samvittighed
Når du er en del af IngenCO2 styrker du 

ikke kun din egen bæredygtige profil. 

Du gør det også attraktivt for dine 

brugere at vælge dit website frem for 

andres.

Brugerne foretrækker nemlig CO2-

neutrale websites.

SLUT DIG TIL ANDRE SUCCESFULDE BRANDS

INTERNETTET ER EN KLIMASYNDER

HVAD FÅR DU FOR PENGENE?

Neutraliser dit websites CO2 udledning

Gør en klimavenlig forskel online

Få et troværdigt, CO2-neutralt certifikat

Styrk dit klimavenlige brand

Det ligger dybt i vores 
DNA at passe på kloden

Oliver KromandOliver Kromand, Webansvarlig
Naturebaby.dk

… Derfor er det en naturlig del af vores koncept 

at have en CO2-neutral webshop. Som 

Danmarks største økologiske og bæredygtige 

univers for baby/børn, mor og hjem tager vi 

selvfølgelig ansvar for vores hjemmesides 

brug af Co2.

Vi vil gøre en positiv 
forskel i verden

Hanne LindbladHanne Lindblad, CEO
Call me

I Call me er vi meget optaget af hvordan vi kan 

gøre en positiv forskel i vores samfund. Der 

findes kun en jord, og den skal vi passe godt 

på. Det gælder også på det teknologiske 

område. Derfor har vi valgt at CO2-neutralisere 

vores website, så den megen online trafik ikke 

efterlader et negativt C02-aftryk.

En del af vores vigtige 
klimaindsats

Erik Munch KofoedErik Munch Kofoed, Direktør
Samlino.dk

Hos Samlino.dk prioriterer vi klimaet - og at 

have en CO2 neutral hjemmeside er klart et 

skridt i den rigtige retning.

BLIV MERE BÆREDYGTIG

Styrk dit brand og gør en forskel!
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