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P R E S S E M E L D I N G 

Soles4Souls, Euro Sko og ColliCare på tvers av landegrensene 

Fra 1.september kan du levere inn dine brukte sko i utvalgte Euro Sko, dna og Shoeday butikker. Alle skoene samles 

inn og sendes til Nord Afrika. Euro Sko leder prosjektet og ColliCare bistår med logistikken ved å hente inn og 

eksportere skoene.  

De to selskapene ønsker sammen å bidra til å beskytte miljøet ved å unngå å kaste fullt brukbare sko – og hjelpe 

mennesker i nød samtidig. Hver dag blir mennesker utsatt for livstruende sykdommer, barn er forhindret i å gå på 

skole og voksne kan ikke jobbe – alt dette fordi de mangler sko!  

Vi sparer miljøet - det er bærekraftig og vi bidrar til sirkulærøkonomi. 

Litt om Soles4Souls 

Soles4Souls er en global non-profitt organisasjon som ønsker å bekjempe fattigdom gjennom innsamling og 

distribusjon av bl.a. sko. Siden 2006 har Soles4Souls distribuert mer enn 30 millioner par nye og brukte sko i 127 land 

over hele verden. 

Soles4Souls organiserer og distribuerer sko til micro-enterprise, katastrofeområder, og andre hjelpeprogrammer.   

Soles4Souls micro-enterprise program gir mennesker som lever i fattigdom i utviklingsland muligheten til å starte og 

drive en liten bedrift der de selger sko, og dermed forsørge seg selv. 

 

 

 

Om Euro Sko 

Euro Sko Norge AS er Nordens største skokjede med butikker i Norge, Sverige og Danmark. Konsernet består av ca. 430 butikker med 6 forskjellige 

detaljhandelskonsepter. Virksomheten ble etablert i 1982 og eies av ca. 60 norske skokjøpmenn/-kvinner. 

Om ColliCare Logistics; 

ColliCare Logistics er en innovativ tilbyder av alle logistikktjenester innenfor sjøfrakt, veitransport i inn- og utland, tredjepartslogistikk, flyfrakt, distribusjon og 

lager. Vi fokuserer på totale løsninger innen vareflyt, fra produsent til sluttbruker. Selskapet har ca. 300 ansatte, med kontor i Sverige, Norge, Finland, Danmark, 

Nederland, Italia, Tyrkia, Tyskland, Litauen, India og Kina.  

«Euro Sko Norge ønsker å bidra til en bedre hverdag for mennesker i nød og det gjør vi ved å 

samarbeide med en unik organisasjon som Soles4Souls. Vi synes det er flott at ColliCare vil jobbe 

sammen med oss om dette prosjektet, som også har miljø, bærekraft og sirkulær økonomi i fokus». 

Tone Cecilie F. Lie, CSR Manager - Euro Sko Group 

«ColliCare er stolte av å få bidra i arbeidet til Soles4Souls. Euro Sko og ColliCare har hatt et godt 

samarbeid over en årrekke, og vi ser frem til sammen å ta fatt på prosjektet som vi håper kan 

hjelpe mange mennesker» 

Camilla Skjervold, CCO ColliCare Logistics 


