
Τα υπολείμματα του αγαπημένου μας ροφήματος, του καφέ, ανακυκλώνονται στο
63ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από την InCommOn.

Οδηγίες χρήσης: 
Για τη γλάστρα, ανακατέψτε με το χώμα θρυμματίζοντας το
pellet και προσθέστε λίγο νερό. Για το τζάκι ή τη σόμπα pellet,
προσθέστε ως έχει μαζί με τα υπόλοιπα καυσόξυλα ή pellet. 

Ακολουθήστε μας εδώ:

Το σακουλάκι που κρατάτε στα χέρια σας
περιέχει ένα άλλο "είδος καφέ". 
Ποιο είναι αυτό; Το υπόλειμμα του καφέ -για
κάποιους "σκουπίδι"- το οποίο αντί να
καταλήξει στη χωματερή, μέσα από το έργο
κάΦσιμο της InCommOn, συλλέγεται μέσα
σε ειδικούς κάδους, μεταφέρεται από το
ηλεκτροκίνητο βαν μας και τελικά έχει γίνει
το pellet που βλέπετε σε συνεργασία με την
ΕΣΕΚ Καρδίτσας. 
Pellet; Ναι, ένα μικρό στερεό βιοκαύσιμο
που είτε μπορεί να μπει σε σόμπα pellet ή
τζάκι, και να καεί είτε να προστεθεί σε μικρή
ποσότητα στις γλάστρες σας και να γίνει
θρεπτικό υλικό για το χώμα. 

Με σύνθημα “Kλείσε τον Κύκλο του Καφέ”,
μέσα από το κάΦσιμο όλοι και όλες
σκεφτόμαστε και λειτουργούμε κυκλικά
και κάνουμε τη δική μας ενέργεια,
ενέργεια για τον πλανήτη! 

Αυτές τις ημέρες, στο 63ο Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, κάθε
κούπα καφέ που θα δείτε στους
φεστιβαλικούς χώρους, δεν αφήνει
κανένα σκουπίδι πίσω της! Αντί γι' αυτό,
συλλέγεται και αξιοποιείται, κάνοντάς το
φεστιβάλ για πρώτη φορά Zero Coffee
Waste! 
Επιπλέον, σε έναν κομποστοποιητή στις
αποθήκες του λιμανιού γίνεται συλλογή
των υπολειμμάτων τροφών, μειώνοντας
το συνολικό μας φεστιβαλικό αποτύπωμα. 

https://www.facebook.com/kafsimo.greece
https://www.instagram.com/kafsimo_gr/
http://incommon.gr/kafsimo


The coffee waste produced during the 63rd Thessaloniki International Film
Festival is being recycled by InCommOn. 

Instructions for use:
For the flower pot: crumble and mix with the soil and add
some water. For the fireplace or pellet burner: add it as is
along with the wood or other pellets.  

Follow us

The bag you have in your hands contains a
different "type of coffee". Which is that?
The spent coffee grounds, aka "waste"!
Instead of ending up in the landfill, through
the kaFsimo project, the coffee is being
collected in special bins, transported by our
electric van and transformed into the pellet
you see before you in collaboration with the
Energy Cooperative of Karditsa (ESEK).
What's a pellet? It is a small, solid biofuel
which can either be used in a pellet burner or
a fireplace, or it can be added in small
quantities in flower pots as a nutritious
fertiliser.

With the slogan "close the circle of
coffee", kaFsimo invites everyone to think
and work in circular ways and to turn our
own coffee-energy into energy for the
planet!

During the 63rd Thessaloniki International
Film Festival, every cup of coffee that you
spot in the festival venues will leave no
trash behind it! Instead, it gets collected
and given a second life, making the
festival Zero Coffee Waste for the first
time!
Also, a compost bin has been placed in the
port warehouses to collect food waste
from the festival, reducing the footprint
even further. 

https://www.facebook.com/kafsimo.greece
https://www.instagram.com/kafsimo_gr/
http://incommon.gr/kafsimo

