สินคาตองเป็ นมิตรตอส่ง
ิ แวดลอม ‘เซ็นทารา
เอิรธแคร คอรเนอร’ ใสความย่ง
ั ยืนลงในผลิตภัณฑท่ี
ระลึก

โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา เครือโรงแรมชน
ั ้ นําของประเทศไทย ริเริ่ม “เซ็นทารา เอิรธแคร คอรเนอร”
เสนอขายสินคาภายใตแนวคิดความยงั ่ ยืน เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ณ รานขายของที่ระลึก Something to
Remember ภายในโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทาราที่ซ่ งึ ประสบการณการชอปปิ้ งสินคาจะชวยสรางประโยชน
กลับคืนสูสังคม ลดจํานวนขยะพลาสติก สนับสนุนงานฝีมือชุมชน ขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจอยางยงั ่ ยืนของเซ็นทา
ราใหกาวหน าไปอีกขน
ั ้  ทัง้ ยังชวยสานตออุดมการณความยงั ่ ยืนของไทยและสังคมโลก
“เซ็นทารา เอิรธแคร คอรเนอร” เป็ นมุมขายสินคาในรานที่ระลึกของเซ็นทาราซ่ งึ มีอยูหลายแหง โดยเป็ นมุมเฉพาะ
สําหรับผลิตภัณฑที่ปลอดภัยตอมนุษยและชวยลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ลูกคาสามารถเพลิดเพลินกับการเลือก
ซื้อสินคารักษโลก รวมสนับสนุนความตระหนักถึงประเด็นปัญหาดานสิ่งแวดลอม อีกทงั ้ ยังสามารถเก็บความประทับ
ใจจากเซ็นทารากลับไปเป็ นที่ระลึก
“เซ็นทารา เอิรธแคร คอรเนอร เป็ นโครงการริเริ่มใหมลาสุดภายใต เซ็นทารา เอิรธแคร กลยุทธการดําเนินงานดาน
ความยงั ่ ยืนที่เน นลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตงั ้ แตการผลิตไปจนถึงกระบวนการพัฒนาสินคาและบริการของเซ็น

ทารา” เดวิด กูด รองประธานฝายปฏิบัติการ โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา กลาว “ในปี 2562 นี้ เซ็นทารา
มุงผลักดันการดําเนินธุรกิจใหยงั ่ ยืนผาน 3 กลยุทธหลัก คือ การเลิกใชพลาสติกแบบใชครัง้ เดียว การลดปริมาณ
อาหารที่เหลือทาน และการสนับสนุนเกษตรกรและชุมชนในทองถิ่น”
ลูกคาสามารถเลือกซ้ อ
ื สินคาคุณภาพสูงจาก เซ็นทารา เอิรธแคร คอรเนอร พรอมชวยสงตอสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับคน
รุนหลัง และจดจําทริปอันนาประทับใจได โดยผลิตภัณฑมีหลากหลาย อาทิ งานศิลปหัตถกรรม แกวกาแฟ กระเป า
ผา เสื้อผา ชุดวายน้ํ า เครื่องประดับ และอีกมากมาย จัดเป็ นหมวดหมูดังตอไปนี้
• สินคาเอกลักษณจากเซ็นทารา: เซ็นทาราเปลี่ยนจากการใชพลาสติกประเภทใชครัง้ เดียวทงิ้ เป็ นแบบนํากลับมาใช
ซํ้าไดใหม เพื่อชวยลดจํานวนขยะพลาสติกและมลพิษ โดยสินคาเหลานี้ลวนถูกออกแบบมาเพื่อใหใชซ้าํ ไดอีกหลาย
ครัง้  เป็ นการอนุรักษสิ่งแวดลอมและลดจํานวนขยะจากพลาสติกแบบใชครัง้ เดียว
• สินคาจากชุมชนและผูผลิตในทองถิ่น: การสนับสนุนธุรกิจทองถิ่นในแตละแหงที่โรงแรมตงั ้ อยู ก็สามารถชวยสิ่ง
แวดลอมเชนกัน โดยไดจากการลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่ปลอยออกมาจากการขนสงสินคาระยะไกล
นอกจากนี้ต
 ว
ั ส
 น
ิ คาย
 งั ท
 าํ จากวส
ั ดุธ
 รรมชาติแ
 ละผลิตใ นไทย เป็ นการชว
 ยสานตอ
 ว
 ฒ
ั นธรรมและอนุรก
ั ษง านหต
ั ถศิลป
ของแตละทองถิ่นดวย
• สินคาจากวัสดุรีไซเคิล: จากการแปรรูปของเหลือหรือขยะใหนํากลับมาใชเป็ นสินคาใหม มีรูปรางหน าตานาใชเพื่อ
การใชประโยชนใหมได พรอมนําเสนอสินคาที่นําวัสดุโดดเดนแบบตางๆ มาแปรรูป
เซ็นทารา เอิรธแคร คอรเนอร มีอยูในรานขายสินคาที่ระลึก Something to Remember ของโรงแรมและ
รีสอรทในเครือ 8 แหง ทัง้ ในประเทศไทยและมัลดีฟส ซึ่งไดแก เซ็นทารา แกรนด มิราจ บีชรีสอรท พัทยา, เซ็นทา
รา แกรนด บีชรีสอรทและวิลลา หัวหิน, เซ็นทารา แกรนด บีชรีสอรท ภูเก็ต, เซ็นทารา แกรนด บีชรีสอรทและวิลลา
กระบี่, เซ็นทารา อาวนางบีช รีสอรทและสปา กระบี่ และเซ็นทารา ซันไรซา เรสซิเดนซและสวีท ศรีราชา รวมถึง
เซ็นทารา แกรนด ไอสแลนด รีสอรทและสปา มัลดีฟส และเซ็นทารา ราสฟูชิ รีสอรทและสปา มัลดีฟส
—เกี่ยวกับเซ็นทารา
โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา เครือโรงแรมชน
ั ้ นําของประเทศไทย มีโรงแรมและรีสอรทภายใตการบริหาร
ของ แบรนดซ่ งึ ตงั ้ อยูในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญรวมทงั ้ สน
ิ้  69 แหงทว
ั ่ โลก ไดแก ไทย มัลดีฟส ศรีลังกา เวียดนาม
ลาว จีน โอมาน กาตาร คิวบา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่งใชช่ อ
ื  6 แบรนด ประกอบดวย Centara Grand Hotels
& Resorts • Centara Hotels & Resorts • Centara Boutique Collection • Centra by Centara • Centara
Residences & Suites และ COSI
ครอบคลุมตงั ้ แตโรงแรมและรีสอรทระดับ 5 ดาวในใจกลางเมืองไปจนถึงที่ตงั ้ อยูบนเกาะที่เงียบสงบ รวมทงั ้
คอนเซ็ปท รีสอรทสําหรับครอบครัว และไลฟ สไตลในชวงราคาที่จับตองไดซ่ งึ ผสมผสานกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

เพื่อการพักผอนที่ลงตัว รวมทงั ้ ศูนยการประชุมสัมมนา และแบรนด “สปาเซ็นวารี” สปาแบรนดไทยคุณภาพระดับ
รางวัลการันตี
เซ็นทารา มอบการตอนรับที่อบอุนดวยคานิยมความเป็ นไทยที่บรรจงถายทอดสูงานบริการ อาหารรสเลิศ สปาเพื่อ
การผอนคลายที่เยี่ยมยอด และใหความสําคัญกับครอบครัว แบรนดภายใตเครือเซ็นทารานําเอาวัฒนธรรมที่โดดเดน
และหลากหลายเขามาผสมผสานเพื่อใหบริการและตอบสนองนักเดินทางไดแทบทุกวัยและทุกไลฟ สไตล
ภายในระยะเวลา 5 ปี นี้ เซ็นทารามุงมน
ั ่ ที่จะเพิ่มจํานวนโรงแรมข้ น
ึ เป็ นสองเทาทงั ้ ในประเทศไทยและตางประเทศ
โดยจะขยายไปยังทวีปและตลาดใหมๆ เซ็นทาราเติบโตอยางตอเนื่องและมน
ั ่ คงดวยฐานของลูกคาที่เหนียวแนน ซ่ งึ
จะไดพบกับบริการที่เป็ นเอกลักษณของเราในตําแหนงที่ตงั ้ สําคัญๆ มากข้ น
ึ  บัตรสิทธิประโยชนสําหรับสมาชิกเซ็นทา
์ ี่เหนือกวา ขอเสนอสุดพิเศษ และเสริมสรางความ
รา เดอะวัน ยังชวยใหสมาชิกทว
ั ่ โลกที่รักในเซ็นทาราไดอภิสิทธิท
จงรักภักดีตอเซ็นทารา
ติดตามขาวสารของโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทาราไดที่ www.centarahotelsresorts.com
เฟซบุค Facebook อินสตาแกรม Instagram ทวิตเตอร Twitter ลิงคอิน LinkedIn
ดาวนโหลดภาพของโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทาราไดที่เว็บไซต Image Bank

