Webinar
Upcyklingowe upominki i firmowe prezenty w duchu odpowiedzialności społecznej.
Przygotuj cyrkularne święta Bożego Narodzenia w Twojej firmie

Dla kogo?
Zapraszamy menedżerów ds. CSR, osoby zajmujące się gospodarką odpadami w firmie,
specjalistów i menedżerów działów marketingu i komunikacji, którzy szukają nowatorskich i
odpowiedzialnych metod budowania wizerunku firmy, działy HR, które chciałyby zaangażować w
pracowników w świąteczne aktywacje i warsztaty, przedstawiciele działów zakupów,
odpowiedzialnych za zakup świątecznych i firmowych upominków, a także agencje reklamowe /
PR/ eventowe poszukujące pomysłów na niestandardowe projekty dla klientów.

ZBUDUJ POLITYKĘ “ZRÓWNOWAŻONYCH” PREZENTÓW W TWOJEJ FIRMIE
Zrównoważona polityka zakupów w firmie, wykorzystująca produkty wykonane w duchu filozofii “zero
waste” to inwestycja długoterminowa w budowanie wizerunku firmy dbającej o środowisko.
Przekonaj się jak można stworzyć etyczne prezenty dla swoich pracowników i kontrahentów
wykonane z powtórnie użytych materiałów swojej firmy. Nadaj drugie życie pozornie zużytym
materiałów i odpadom, wykorzystując je do wykonania prezentów dla pracowników i kontrahentów.
Przekonaj się jak niezwykłe i kreatywne przedmioty mogą powstawać z pozornie niepotrzebnych
rzeczy.
Upominki z odpadów nadają wyższą wartość Twojej marce, zwiększają świadomość pracowników na
temat ochrony środowiska, a także angażują ich w działania w duchu zrównoważonego rozwoju.

CYRKULARNE ŚWIĘTA - BOŻE NARODZENIE OKAZJĄ DO
“ZRÓWNOWAŻONEJ EWOLUCJI” FIRMY
Z powodu pandemii, tegoroczne Święta w firmach będa wyglądać inaczej niż zwykle. Można
oczekiwać, że liczba świątecznych spotkań zostanie mocno ograniczona, dlatego to właśnie upominki
świąteczne mogą stać się głównym narzędziem budowania relacji firmy z pracownikami.

Prezenty świąteczne wykonane z pozornie zużytych materiałów, odpadów i nieaktualnych produktów
firmy, angażują pracowników i konsumentów oraz wzmacniają przywiązanie do marki.
Podczas webinaru zaprezentujemy pomysły na recyklingowe i upcyklingowe upominki świąteczne choinki i ozdoby, prezenty dla kontrahentów i pracowników, a także specjalne świąteczne zestawy Christmas Boxes. Przedstawimy także propozycje świątecznych warsztatów upcyklingowych online, a
także opowiemy o naszej akcji “Przetwarzamy na dobre w te święta”, angażujących pracowników firm
w działania związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.
Dla uczestników webinaru specjalne kupony rabatowe na upcyklingowe upominki świąteczne.

Prowadzenie: TBA

Dekoeko.com to platforma upcyklingowa, która rewolucjonizuje sposób myślenia o odpadach. W jednym
miejscu łączymy ze sobą designerów, największe firmy i konsumentów, aby wspólnie budować
gospodarkę cyrkularną.
W ramach tzw. Upcyklingu Marki nadajemy wyższą wartość markom, dostarczając naszym klientom
produkty upcyklingowe, które są uwielbiane przez konsumentów. Skupiamy się głównie na
brandowanych odpadach, które są trudne do recyklingu, a posiadają ogromny potencjał do
przetworzenia na gadżety/produkty konsumenckie, a zatem do stworzenia pozytywnego wizerunku
marki. Są to między innymi: nieaktualne materiały marketingowe, banery reklamowe, wielkoformatowe
siatki mesh, katalogi, ulotki, wadliwe kolekcje produktów, opakowania plastikowe, papierowe oraz
wszystkie inne unikatowe materiały, które pozornie nie posiadają już żadnej wartości, ale stanowią
inspirację dla naszego ekosystemu projektantów upcyklingowych.

