
A leghigiénikusabb hulladékmentes ételcsomagolás



150 millió tonna műanyag az óceánokban

Fotó forrás: The Conversation



BP: 13 millió db/év



2021 júliusától a vendéglátóiparban
használt  eldobható műanyagok közül több
használata korlátozásra került.

A járvány előtt sok ember környezeti
és pénzügyi okokból kért ételt a saját
dobozában.  Ez megváltozott:
az éttermek a keresztszennyeződés
kockázata miatt bizalmatlanabbak
az ügyfél dobozai iránt.

MOTIVÁCIÓINK



Azétel-elvitel és házhozszállítás egyre
népszerűbbé válásával a szemétbe
kerülő egyszer használatos dobozok
száma növekszik.

Jelenlegnincs olyan egyszerű,
hulladékmentes megoldás, amelyet
az éttermek és az ügyfelek is örömmel  
használnának.

A környezettudatosétteremvezetők
és vendégek ezért rengeteg pénzt költenek  
lebomlóként emlegetett csomagolóanyagra,  
amely legtöbbször – a visszagyűjtési
infrastruktúra  hiányában – a szemetesben
végzi, és megnevezésével ellentétben
nem bomlik le.

HELYZETKÉP



Esztétikus

Cseppmentes

Higiénikus

Járvány alatt biztonságos

1000-szer is használható  

Alacsony költségű

A MEGOLDÁS



HOGY MŰKÖDIK?

1) Applikáció letöltése

2) Dobozcsere 
és dobozok regisztrációja

3) QR kód beolvasása



HOL ELÉRHETŐ?

60+ vendéglátóhely

11 város



KÖZÉTKEZTETÉS

Fanny Line Kft., Debrecen
1200 doboz

Cliniserv Kft., II., XII. kerület
(magánódovodák, mentes ételek)
50 doboz



ELISMERÉSEINK

2021: Highlights of Hungary,  
KPMG Fenntarthatósági Különdíj

2020: az Európai Unió EIT Climate-
KIC Accelerátor program grant

2021: VODAFONE Digitális Díj 
Bolygónk és Fenntarthatóság 3. hely
2021: VODAFONE Digitális Díj,
Dolgozói Különdíj



RÓLUNK MONDTÁK
„A vírustól való félelem, valamint a
kiszállításra  való átállás jelentősen
megnövelte a csomagolóanyag-, és 
ezáltal a hulladékmennyiséget. De lehet-
e figyelni a fenntarthatóságra a járvány  
alatt? Pozitív példa a most alakuló
Rakun  dobozközösség.”
- We Love Budapest

„A Rakun Dobozközösség projektjében nem
az a  legnagyobb vaszizdasz, hogy gatyába 
rázták és modernizálták a klasszikus 
ételhordó műfaját, hanem hogy azt a
körforgásos gazdasági modell  részeként
képzelik el.”
- Forbes.hu

„Ötletük egyszerű és hasznos.”
-Blikk



ÉTTERMI VISSZAJELZÉSEK



ELŐFIZETŐI 

VISSZAJELZÉSEK
„Nagyon szuper hogy belevágtatok ebbe a 
kezdeményezésbe! Nagyon lelkesen installáltam az 
applikációt és reméltem hogy mostantól végre tudok  
ételt rendelni úgy, hogy ne érezzem magam 
nagyon rosszul az ezzel járó szeméttermeléstől.”

„Nagyon jó kezdeményezés, jó minőségű a
doboz, jól felépített rendszer.”

„Nekünk nagyon praktikus, könnyű szállítani és 
elmosni. Én azt szeretném, ha a helyek száma bővülne.”

„Szuper, egyszerű, világos, tetszik a részletes leírás és 
képes összefoglaló a rendszerről. A QR kódos megoldás 
is szerintem jól működik, bár a beolvasása lehetne 
gyorsabb folyamat."
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