
 
 

 
 

GUESS POSADZI TYSIĄCE DRZEW W RAMACH PROJEKTU GLOBAL FOREST 
 

W 2022 roku, w miesiącu Dnia Ziemi zadebiutuje globalny projekt GUESS Eco „Be(leaf) in 
Change”, inicjatywy sadzenia drzew we współpracy z Treedom. 
 
Założony we Florencji we Włoszech w imię idei “Let’s Green the Planet”, program sadzenia 
drzew Treedom ściśle współpracuje z rolnikami we Włoszech, Afryce i Ameryce Południowej, 
pomagając w zapewnieniu lokalnym społecznościom długoterminowego wsparcia 
społecznego, finansowego i środowiskowego. Z prawie 3 milionami drzew posadzonych od 
momentu powstania w 2010 r., platforma promująca ekologię współpracuje również  
z różnymi partnerami korporacyjnymi w zakresie recyklingu  i programów lojalnościowych 
neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla, zapewniając firmom nowe, dynamiczne  
i namacalne sposoby wspierania kwestii środowiskowych poprzez angażowanie klientów  
i interesariuszy. 
 
W ramach programu i wspierając nieustające zaangażowanie marki lifestylowej  
w zrównoważony rozwój i ochronę planety, marka GUESS zobowiązała się do zasadzenia 5000 
drzew i planuje zwiększenie tej liczby poprzez długoterminową kampanię skierowaną zarówno 
do klientów, jak i pracowników. 
 
W nadchodzącej promocji marki w sklepach stacjonarnych i online, klienci, którzy kupią dwa 
produkty z kolekcji GUESS Eco, otrzymają specjalny kod, za pomocą którego mogą ubiegać się 
o swoje własne drzewo na stronie Treedom. Po aktywowaniu profilu na Treedom, użytkownik 
będzie mógł otrzymywać bieżące aktualizacje projektu, w tym gatunek i stan zdrowia swojego 
drzewa oraz informacje o osobach, które się nim opiekują. Wszystkie drzewa będą 
oznakowane logo GUESS, a klienci będą mieli możliwość wyboru gatunku i lokalizacji drzewka, 
które chcą adoptować. 
 
Federico Garcea,  Co-founder i CEO Treedom, powiedział: „Wszyscy mamy obowiązek dbać o 
świat, który nazywamy domem. Dlatego tak ważne jest, aby firmy dawały przykład, inicjując 
pozytywne działania w kierunku przyjaznej dla środowiska przyszłości. Cieszymy się, że 
możemy współpracować z potentatem mody, firmą GUESS. Nowa inicjatywa GUESS Eco 
związana z sadzeniem drzew wspólnie z Treedom będzie miała naprawdę pozytywny wpływ 
na środowisko, a 5000 drzew to dopiero początek. Wspólnie z klientami GUESS Eco 
pracujemy razem na rzecz zazieleniania planety, udowadniając, że zrównoważony rozwój to 
nowy trend w świecie mody”. 



 
 
„Jesteśmy naprawdę podekscytowani nową kampanią. Projekt Treedom jest nie tylko zgodny 
z zaangażowaniem GUESS w pielęgnowanie i ochronę otaczającego nas świata, ale także 
doskonałą okazją do zwiększenia świadomości problemów środowiskowych wśród naszych 
klientów, jednocześnie robiąc coś naprawdę pozytywnego zarówno dla planety, jak 
i społeczności, na terenie którym sadzi się drzewa” - stwierdził Chief Creative officer GUESS, 
Paul Marciano. 
 
Promocja GUESS Be(leaf) in Change ruszy w dniach 11-30 kwietnia w 348 sklepach w całej 
Europie oraz w sklepie internetowym marki. 
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GUESS? Inc. 

Założona w 1981 roku firma GUESS rozpoczęła swoją działalność jako marka produkująca dżinsy i od tego czasu z powodzeniem 
stała się globalną marką z segmentu lifestyle. Obecnie spółka Guess? Inc. projektuje, sprzedaje, dystrybuuje i licencjonuje 
kolekcje mody, dżinsów, torebek, zegarków, okularów, butów i innych produktów. Produkty Guess? dystrybuowane są przez 
sklepy firmowe oraz najlepsze domy towarowe i salony multibrandowe na świecie. Według danych z 30 października 2021 roku 
spółka zarządza 1,052 sklepami własnymi w Ameryce Północnej i Południowej, Europie oraz Azji. Partnerzy i dystrybutorzy spółki 
operują dodatkowo 558 punktami. Wspólnie prowadzą działalność w około stu krajach. Więcej informacji o firmie jest dostępnych 
na stronie www.guess.eu 

 
Treedom  
 
 
Treedom.net to pierwsza na świecie platforma, która pozwala wyhodować drzewo na odległość i śledzić historię jego rozwoju 
online. Od momentu założenia Treedom w 2010 roku wyhodowano ponad 3 miliony drzew w Afryce, Ameryce Południowej,  
a także w Europie. Wszystkie drzewa są uprawiane bezpośrednio przez lokalnych rolników, przynosząc korzyści środowiskowe, 
społeczne i finansowe ich społecznościom. W 2014 Treedom uzyskał certyfikat B Corporation, stając się tym samym częścią 
globalnej sieci firm, które wyróżniają się wysokimi wynikami środowiskowymi i społecznymi. Każde drzewo na Treedom jest 
geolokalizowane, sfotografowane i ma swoją własną stronę internetową na treedom.net. Drzewka można kupić dla siebie lub  
w ramach prezentu. Dzięki tym cechom Treedom jest wyjątkowo angażujący, a jego drzewa stanowią świetną inwestycję dla 
użytkowników i firm, które chcą podjąć działania na rzecz klimatu. 

https://we.tl/t-5DM2u9qm4j
http://www.guess.eu/

