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SEPULUH TAHUN YANG PENUH KEPERCAYAAN DAN LOYALITAS

Selama lebih dari 10 tahun, Gildan Activewear Inc. yang
merupakan salah satu manufaktur garmen dan kaus kaki
terbesar di dunia, bangga dan setia menjadi pemegang
lisensi COTTON USA. Label COTTON USA dengan bangga
ditampilkan di pelbagai produk dan kemasan dari merekmerek globalnya, seperti LSTYLE®, American Apparel®,
Anvil®, Comfort Colors®, Gildan®, GoldToe®, Kushyfoot®,
Peds®, dan Secret Silky®. Selama 10 tahun bermitra, Gildan
telah melakukan tes tahunan untuk memastikan mereka
menggunakan serat kapas yang berkualitas paling tinggi.
Menurut Garry Bell, Vice President Corporate Marketing
and Communications Gildan, ada tiga faktor yang telah
menjadikan kapas AS pilihan yang jelas dan pasti setiap
tahunnya:
1.

Kualitas: “Kapas AS adalah kapas berkualitas terbaik
yang menjadikan kami sangat efisien dalam 			
menjalankan manufaktur kami.”

2.

Keberlanjutan: “Kapas AS dibudidayakan dengan
cara paling berkelanjutan yang kita ketahui di
planet ini.”

3.

Praktik Tenaga Kerja: “Kapas AS mengikuti
standar- standar ketenagakerjaan yang adil tidak 		
mengeksploitasi tenaga kerja.”

SEPULUH TAHUN YANG PENUH KEPERCAYAAN DAN LOYALITAS

“

Bell menjelaskan, “Kami tidak ragu
berinvestasi pada kapas AS karena kami
sangat yakin akan kualitas kapas AS dan
keuntungan investasi yang diberikannya.
Kami tahu bahwa produk-produk yang kami
hasilkan dengan kapas AS memberikan
kualitas dan presisi yang konsisten dan
membantu mengurangi limbah. Kapas AS
tidak mengandung kontaminasi sebanyak
yang ditemukan pada kapas dari negaranegara lain. Secara ekonomis, kapas AS
adalah pilihan terbaik bagi kami.

”

LEBIH MENGUNTUNGKAN UNTUK BISNIS

Sebagai salah satu manufaktur garmen yang terintegrasi
vertikal dan terbesar di dunia, Gildan mengendalikan
dan mengawasi hampir setiap tahap dalam proses
produksi, yang termasuk mencari serat mentah terbaik.
Konsistensi kapas AS membantu Gildan menyempurnakan
manufakturnya menjadi sangat efisien. Bermitra dengan
COTTON USA dan memakai kapas AS telah membantu
Gildan mencapai visinya menciptakan dampak positif
dalam manufaktur garmen dengan jalan berinvestasi
pada teknologi, peningkatan, serta solusi yang
berkesinambungan dan berkelanjutan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Dukungan yang kuat dari Gildan untuk kapas AS
terlihat di seluruh pemasaran perusahaan dan
mereknya. Faktanya, kapas AS ditampilkan dalam
Genuine Responsibility™, yaitu laporan tahunannya.
Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang
dikembangkan lebih dari 15 tahun yang lalu itu membantu
mengatur operasional hariannya dan memenuhi
prioritasnya dalam mengedepankan karyawan, konservasi
lingkungan, dan kerja sama dengan komunitas. Tujuan
CSR dari Gildan sangat sejalan dengan tujuan kapas
AS. Para petani kapas AS kami menerapkan praktikpraktik budi daya yang berkelanjutan, serta menerapkan
peraturan ketenagakerjaan yang adil. Garry Bell
mengatakan bahwa “Bagaimana kita dapat berproduksi
dengan lebih baik?” adalah moto harian Gildan. Moto
tersebut sekaligus menjadi pertanyaan yang kami
berusaha jawab setiap harinya. Selama lebih dari 10 tahun,
kapas AS adalah jawabannya.
COTTON USA bangga memiliki Gildan sebagai pemegang
lisensi dan akan terus bekerja sama untuk mendukung
dan mempromosikan industri kapas AS.
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