
pútavé a zrozumiteľné spracovanie pre lepšie zapojenie občanov

personalizovaný obsah podľa lokálnych špecifík

prezentovanie samosprávy ako dobrého príkladu z praxe

originálne spracovanie a prezentovanie dosiahnutých výsledkov

profesionálne grafické spracovanie

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU 
URBA PLUS

KOMUNIKAČNÉ BALÍČKY
PRE EFEKTÍVNU IMPLEMENTÁCIU

PRÍNOSY KOMUNIKAČNÉHO BALÍKA

Či už ste veľké mesto, alebo malá obec, pri zavedení akýchkoľvek zmien chcete, 
aby mali najväčší úspešné a obyvatelia ich akceptovali. 

Práve preto je dôležité zvoliť vhodnú implementačnú a komunikačnú strategiu. 

Šetrite vlastné peniaze, 
nevyhadzujte ich na skládku 
a chráňte životné prostredie 

PAPIER
SKLO

PLAST

Samosprávy často nemajú kapacity, čas a nástroje na to, aby pripravovali takéto projekty. 
Práve preto je súčasťou každého z portfólia našich riešení aj osvetová a implementačná kampaň.

podporí pokrok v modernizácii odpadového hospodárstva



Zvýhodnenú cenu komunikačných letákov a tlačovín 
(letáky, nálepky, tabuľky a i.)

Zvýhodnená cena dodatočných materiálov

Plagát o udalosti

Pozvánka na 
stretnutie s občanmi/prednášku

Infografika

STANDARD

Zvýhodnená cena - 
výroba nálepiek

Magnetické tabule

Harmonogram zberu

Informačné video - animované

Reportážne video 

Články na mieru

Spracovanie vyhodnotenia - k výročiu

Prednáška s účasťou odborníka z JRK

Výročné ocenenie**

JRK PROMO*

Zľava na nákup produktov ZEMITO pre občanov

Osvetové články

Text do miestneho rozhlasu

ĎALŠIE SLUŽBY NA POŽIADANIE

leták o triedení odpadu
leták o evidencii odpadu na zbernom dvore
tabuľky na nádoby - NEVYSÝPAŤ
motivačné nálepky pre občanov
omaľovánky pre deti
ďalšie vzdelávacie aktivity pre rôzne kategórie občanov (školy, dôchodcovia...)

GRAFIKA GRAFIKA

1 ks BALÍK 10 ks BALÍK 10 ks

         SMART       PREMIUM

*JRK PROMO zahŕňa spracovanie článku na web www.menejodpadu.sk, uverejnenie článku v mesačnom newslettri,  odosielanom všetkým 
slovenkým samosprávam, na soc. sieťach spoločnosti JRK Slovensko, označenie samosprávy na mape príkladov z praxe www.menejodpadu.sk/referencie, 
príprava tlačovej správy pre portal www.obecne-noviny.sk

** rozsah závisí od zvoleného variantu komunikačného balíčka
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