
CORPORATE 
SOCIAL 
RESPONSIBILITY
En beskrivelse af vores arbejde med CSR i forbindelse med 
indkøb og  produktion af reklameartikler med logo. 

WE PROTECT YOUR BRAND
Vi kan tilbyde dig en sikker forsyningskæde fra over 100 auditerede fabrikker. 
Samlet indkøbsvolumen på mere end 1 mia. kroner, sikrer dig de bedste betingelser 
og Danmarks bredeste dokumenterede CSR program.Vi passer godt på dit brand.

WE CONNECT YOUR BRAND
Empatisk indlevelse i dit brand og dine målgrupper – internt som eksternt. 
Vi omsætter værdierne i din virksomhed igennem vores produktanbefalinger. 
Vi er vedkommende.

WE PROMOTE YOUR BRAND
Vores grafikere sikrer en troværdig tilgang til din CI. Vi kan hjælpe dig med intern / 
ekstern markedsføring af din produktide, og vi har en vifte af værktøjer som vi stiller 
til rådighed for dig. Ønsker du at bruge din arbejdstid på dine kernekompetencer, 
så overlad trygt dit lager og logistik til os.



HvorFOR tænke CSR når du bestiller 
promotionartikler og gaver?

CSR en er svær størrelse at forholde sig til.  Når du bestiller en 
promotionartikel med firmalogo til markedsføring af din egen 
virksomhed, så igangsætter du samtidig Langhoff Promotion til 
sourcing og produktion af produktet.  

Derved har du ikke den direkte kontrol med fabrikker og deres forhold 
til medarbejdere, ej heller kontrol over anvendte råvare materialer.  

HVAD ER CSR?

VI arbejder med HIGH og LOW risk på produktgrupper 
såvel som produktionssteder

Low Risk

Vi behandler din tillid meget seriøs, idet CSR dokumentation og produktsikkerhed er en 
meget vigtig del af vores interne såvel som eksterne procedurer.

Velkendte produktioner i 
skandinavien, eu og lign.

nærområder

Ukendte fabrikker 
- primært i Kina, Bangladesh, 

Vietnam, Cambodia 
og lign. 

geografik

HIGH risk produkteksempler:  
Legetøj, Elektronik og alle produkter der 

kommer i berøring med fødevarer.

LOW risk produkteksempler: 
Skriveredskaber, Konfekture og registrerede 

produktdesigns.

High Risk

CSR er en forkortelse af Corporate Social Responsibility, og 
refererer til et koncept hvor virksomheder tager et socialt og 
miljømæssigt ansvar for deres aktiviteter.

Hvad betyder CSR?



STEP 1:  Validering af potentielle fabrikker 

Social Validering & Fabriksgennemgang

Sammenlignet med en fysisk validering af fabrikkerne, er den digitale model mindre omkostningstung. 
Med denne model kan vi validere 3 fabrikker til samme omkostninger, 

som det koster at validere 1 fabrik ved et fysisk besøg. 
Samtlige kontrolrapporter opbevares i et fælles "secure supply chain" program, som hostes af IPPAG, 

og som alle IPPAG medlemmer har adgang til.  
Langhoff Promotion er dansk partner i IPPAG.  (www.ippag.net)

Hvad er digital egenkontrol?

Et program der rater, træner og instruerer fabrikker i analyse og 
forbedringer af deres social perfomance. 

Hvorfor validere fabrikkerne? 

Digital egenkontrol er et program der bygger på en webbaseret model, der inkluderer online 
træning med tilhørende værktøjer, og tips til kontinuerlig forbedring af sine indsatsområder.

Vi gennemfører dernæst fysiske valideringer af de fabrikker
 der scorer bedst i deres egenkontrol. 

Online TRÆNING Værktøjer Tips



STEP 2:  Validering af udvalgte fabrikker

De 3 mest anerkendte valideringsformer 
i vores branche er:

Forskellen er forholdvis lille, og med mindre din virksomhed 
kræver specifikke valideringsformer, så er ovenstående 

3 fuldt dækkende.

Hvad er forskellen?

Hvad omhandler et fysisk fabriksbesøg

En formel gennemgang af fabrikkens generelle social ansvarlighed, 
hvor emnerne typisk vil være standarder for de ansattes trivsel, 
helbred og sundhed, arbejdsmiljø og etiske regler.

For at validere den online evaluering, 
foretager vi et fysisk fabriksbesøg. 

SMETA (Sedex Member 
Ethical Trade Audit) 

BSCI (Business Social 
Compliance Initiative) 

SA8000 (Social 
Accountability certification)



Et fabriksbesøg udføres af uvildige analyse institutter, 
og de 3 mest anerkendte globale institutter er:

Eksempler på områder, som vi er 
opmærksomme ifm. vores fabriksbesøg:

Hvem udfører de fysiske 
besøg på fabrikkerne?

Medarbejderne er 
ansat under vilkår, 
der ikke modstrider 
egen vilje ej heller 
tvangsarbejde.

Arbejdsbestemmels
er overholdes.

At der forefindes 
brandslukningsud-
styr, samt at dette 
udstyr er opdateret 
og godkendt efter 
gældende lov.At der ikke anvendes 

børnearbejdskraft.

Maskinparken skal 
være kalibreret og 
certificeret.

Der er en plan for 
gradvis reduktion af 
miljøbelastning



Hvorfor er produkt-
sikkerhed vigtigt?

I dagens globale marked, skal producenter, forhandlere 
og importører være opmærksomme på produkternes 
kvalitet og sikkerhedsmæssige krav på hjemme-
markedet. I modsat fald kan det resulterer i dyre pro-
dukt tilbagekaldelser, juridiske spørgsmål, og skade på 
virksomhedens brand.

Produkttests sikrer kvaliteten og sikkerheden af   dine 
produkter. Sætter du dit logo på en promotion-
artikel, skal du have vished for at produktet efterlever 
gældende krav - Langhoff Promotion er branchens 
førende i dokumentation via produkt tests til en lang 
række internationale og branchespecifikke standarder. 

Leveringssikkerheden er i top

Vi kan udføre produkt test på hvert trin i din produktion cyklus, herunder pre-produktion, 
produktion og afskibning - herunder analyse af råvarer samt færdige produkter. 

Vores produktionstyringsproces sikrer, at vi tester et repræsentativt udsnit, ikke bare en 
lignende prøve undervejs.

Produktsikkerhed

Pre-produktion Produkttest

Produktion Afskibning



Test foretages af uvildige institutter

Med fuldt akkrediteret uvildige test institutter er vi godt rustet til at dokumentere 
dine compliance behov.

Vores partner laboratorier arbejder i overensstemmelse tilsynsmyndigheder 
og internationale standarder:

Vi samarbejder bla. med følgende institutter:

Produkttest dokumenter

Nedenfor er eksempler på produkttests for forskellige kategorier 
af gaver, promotionartikler og profilbeklædning.



WE PROTECT YOUR BRAND
Vi kan tilbyde dig en sikker forsyningskæde fra over 100 auditerede fabrikker. 
Samlet indkøbsvolumen på mere end 1 mia. kroner, sikrer dig de bedste betingelser 
og Danmarks bredeste dokumenterede CSR program.Vi passer godt på dit brand.

WE CONNECT YOUR BRAND
Empatisk indlevelse i dit brand og dine målgrupper – internt som eksternt. 
Vi omsætter værdierne i din virksomhed igennem vores produktanbefalinger. 
Vi er vedkommende.

WE PROMOTE YOUR BRAND
Vores grafikere sikrer en troværdig tilgang til din CI. Vi kan hjælpe dig med intern/ 
ekstern markedsføring af din produktide, og vi har en vifte af værktøjer som vi stiller 
til rådighed for dig. Ønsker du at bruge din arbejdstid på dine kernekompetencer, 
så overlad trygt dit lager og logistik til os.

KLIK FOR AT
LÆSE MERE OM 
CONNECT, PROTECT
& PROMOTE
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http://www.langhoff.dk/it-tools/
http://www.langhoff.dk/csr/
http://www.langhoff.dk/om-os/

