
RingKarp
Keskkonnasõbralik lahendus

ühekorrapakendite vähendamiseks



Missioon:
Vähendada ühekorrapakenditest
tekkivat reostust ja viia
korduskasutus massidesse.



LahendusProbleem



Ringkarbi toidukarp,termostops ja
söögiriistad 
Toiduhügieeni nõuetele vastav

Korduskasutatav vähemalt 200 korda

Süsinikuneutraalselt toodetud Euroopas

Ümbertöödeldav Euroopas
 



Ringkarbi toidukarp,termostops ja
söögiriistad 
Virnastatav ja lekkekindel

Sobilik mikrolaineahju 

Nõudepesumasinas pestav

Karbid on 4 suuruse ja kujuga

Termostopsid suuruses (90, 300 ja 500
ml) 





Kuidas töötab
kliendi jaoks?
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Maksa karbi eest 
10€, topsi eest 5€,
söögiriista eest 1€.

Ära muretse, saad selle
tagasi.

Tagasta ringnõud
ükskõik millisele

RingKarbiga liitunud
toidukohale.

Esita tellimus 
ja palu toit või jook

pakendada ringkarpi
või -topsi. 

Naudi toitu!

Saa vastu uued
ringnõud või kogu

raha tagasi. 



Miks 10€?
Tegelikult tasuta

Muudab tarbimisharjumust ja tagab
ringluse. 

Karp on kvaliteetne ja väärtuslik ja
eristub ühekorrakarbist.

Üle-euroopaline võrgustik

 



Kuidas töötab
restorani jaoks?

3

5

4

2

1

Ostab karbid 10€, topsid
5€ ja söögiriistad 1€. 

Liitub RingKarbi
võrgustikuga

Müüb tooted
kliendile sama
hinnaga edasi.

Võrgustikust lahkudes
ostab RingKarp kõik
alles jäänud karbid
toidukohalt tagasi 

28€ kuutasu.



Eristumine keskkonnast hooliva ettevõttena.

Rahaline sääst - mida rohkem toidukoht ringkarpe kasutab, seda
soodsamaks toidu kaasa müümine võrreldes ühekordsete
karpidega kujuneb.

Kvaliteetsed karbid - spetsiaalselt ringlussüsteemi jaoks disainitud
eri kuju ja suurusega ringkarbid. 

Kuulumise pidevalt laienevasse üle-euroopalisse võrgustikku.

Mis kasu saab toidukoht liitumisest? 



Kohe kasutusvalmis ja toimiv karpide ringlussüsteem.

Võimalus amortiseerunud toidukarbid tasuta välja vahetada ja neid juurde
tellida.

Võimalus ülejäävad karbid RingKarbile tagasi müüa.

Kajastus RingKarbi turunduskampaaniates ja sotsiaalmeediakanalites.

Turundusmaterjalid restoranis jaotamiseks ja toidukoha sotsiaalmeedias
kasutamiseks.

Mis kasu saab toidukoht liitumisest? 



Aastane kulu
ühekorrapakenditega

Aastane kulu RingKarbiga

Rahaline sääst

1000 ühekordset toidukarpi kuus
x 0.20€/tk

 
200€/kuu

2400€/aasta

 
 

28€/kuu
336€/aasta

2400€ 336€





Kus oleme täna?
70 toidukohta 9 maakonnas

Piloot Woltiga 

Negavatt roheideede konkurssi
2.koht 

KIKi toetus
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restoranide arv

2023 peab ühekorrapakend maksma vähemalt 0,50€.

2024 peab toidukoht kliendile pakkuma
korduskasutatavat alternatiivi.

 
*Eesti riigi plaanitavad seadusemuudatused 

Restoranide arvu kasv



Võttes karbi läbi äpi ei ole vaja panti ostuhetkel tasuda. Pant läheb kliendi kontlolt maha, kui karpi ei ole 
7 päeva jooksul tagastatud. 

RingKarbi äpp 

Pitsakarp 2022 esimeses kvartalis 

Plaanid



Paneme karbid koos ringlema!

www.ringkarp.ee       info@ringkarp.ee             RingKarp              RingKarp   




