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Rūpēs par vidi Tallink Grupp pārtrauc klientu programmas Club One 

plastmasas kartes izgatavot automātiski  

 
No 2020. gada 1. februāra Tallink Grupp klientu lojalitātes programma Club One pāriet 
uz digitālajām kartēm. Turpmāk plastmasas kartes vairs netiks izgatavotas 
automātiski. 

Plastikāta kartes nomaiņas mērķis uz digitālo ir samazināt mūsu kopējo negatīvo  
ietekmi uz vidi un piedāvāt Tallink lojālajiem klientiem vēl ērtākus pakalpojumus. 
Atsacīšanās no plastmasas kartēm ir saskaņā ar uzņēmuma ilgtspējas un korporatīvās 
atbildības mērķiem, kuriem ir ļoti svarīga nozīme. 

“Pāreja no plastikāta uz digitālajām kartēm mūsu 2.7 miljoniem Club One klientu 
noteikti nozīmē vēl ērtāku pakalpojumu pieejamību un personiskāku pieeju. 
Vissvarīgāk – kļūstot digitāliem, mēs visi kopā rūpējamies par apkārtējo vidi. Ar šo 
iniciatīvu mēs pārtrauksim izplatīt līdz pat 5 tonnām plastmasas ik gadu. Šis ir vēl viens 
solis Tallink darbībā kā atbildīgam uzņēmumam, lai rūpēs par vidi mēs kļūtu apkārtējai 
videi vēl draudzīgāki, kā arī sniedz iespēju mūsu lojālajiem klientiem dot savu 
ieguldījumu apkārtējās vides tīrībā,” sacīja Helena Raud, Tallink Grupp Club One 
vadītāja.  

Helena Raud arī pastāstīja, ka, sadarbojoties ar Club One klientu programmas 
dalībniekiem un aicinot klientus būt atsaucīgiem, klientu kartiņas būs iespējams nodot 
pārstrādei ar labdarības mērķi. “Atsaucoties uz mūsu lojālo klientu lūgumu, uzņēmums 
šobrīd vēl saglabā iespēju izvēlēties arī plastikāta karti, piesakot to atsevišķi,” 
papildināja Helena Raud.  

Visas Tallink klientu lojalitātes programmas Club One priekšrocības un piedāvājumi ir 
ērti pieejami viedtālrunī, izmantojot Tallink & Silja Line mobilo aplikāciju vai 
lejupielādējot digitālo karti Apple vai Android Wallet. Mēs aicinām visus jau šodien 
izvēlēties digitālo karti, un, tā rīkojoties, mēs kopīgi sargāsim mūsu apkārtējo vidi.  

 

Papildu informācija 

∙Par Club One https://www.tallink.lv/club-one 
∙Baiba Muceniece, Biznesa attīstības un komunikācijas direktore, AS Tallink Latvija, 
baiba.muceniece@tallink.lv,+371 67099705, www.tallink.lv 
 

AS Tallink Grupp 

AS Tallink Grupp ir viena no vadošajām kuģniecības kompānijām pasažieru, transportlīdzekļu 
un kravas pārvadājumu jomā Baltijas jūras Ziemeļu reģionā. Kompānijas īpašumā ir 14 kuģi, 
kas kursē ar Tallink un Silja Line zīmolu 7 dažādos maršrutos. AS Tallink Grupp nodrošina 
darba vietas vairāk nekā 7 400 darbiniekiem Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, Latvijā, Krievijā un 
Vācijā. 2019. gadā ar uzņēmuma kuģiem ceļoja gandrīz 9.8 miljonu pasažieru, un tā pārvadāja 
apmēram 380 000 kravas vienības. AS Tallink Grupp akcijas ir kotētas Tallinas biržā un 
Helsinku biržā. 


