


Spoštovani,

vsako gospodinjstvo ali industrija, ki bo na komunalni Zbirni Center Jesenice (Cesta Franceta Prešerna 13)

prinesla pravilno sortirano in čisto odpadno embalažo, kot je:

I N F O R M A T I V N O O B V E S T I L O

bo prejela EKOKUPONE, s katerimi bo lahko po proizvodnih
cenah kupila izbrane izdelke za dom in gospodinjstvo na za

to določenih mestih v sklopu komunalnih podjetij oz. prodajnih

mestih EcoSynergy System-a.

10

1 2 3 4 5

6 7 8 9

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na e-mailu:

info@ecosynergysystem.com

VESELIMO SE SODELOVANJA Z VAMI!
KMALU Z VAMI PRISOTNI V ZBIRNEM CENTRU JESENICE!

Več o pravilnem sortiranju odpadne embalaže in novim sistemom nagrajevanja občanov

za pravilno ravnanje z odpadki, si lahko preberete na spletnih straneh:

www.ecosynergysystem.com  |  www.ecosynergysystem.si

Izjave podjetij, ki sodelujejo z EcoSynergy System d.o.o. in s svojimi izdelki:

Niko Kumar, direktor podjetja
Valtex & Co. d.o.o.:

Omejeno količino enega naših najboljših in
kakovostnih izdelkov – trajnosten higienski
papir, ki je izdelan iz reciklirane kartonske
embalaže mleka in sokov, smo v sodelovanju
z EcoSynergy System d.o.o. Slovenija ponudili
po cenah, ki zgolj krijejo strošek nabave in
logistike. V dobrobit vsem občanom. Z uporabo
recikliranih izdelkov iz sekundarnih surovin,
kot je reciklirana kartonska embalaža mleka
in sokov - ohranjamo gozdove, zmanjšujemo
izpuste CO2 plina v ozračje in skrbimo za
zdravo higieno posameznika in družbe.
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Dragan Jeremić, direktor podjetja
J&P družba za razvoj inovacij d.o.o.:

V našem podjetju J&P d.o.o. smo življenjski cilj
usmerili v čisto in kvalitetno vodo za prebivalce
in industrijo. Naredili smo več patentov na
področju izboljšave kvalitete vode in veseli
smo, da lahko v okviru EcoSynergy System-a
ponudimo naš areator oz. vodni filter za
čiščenje in filtriranje vode po proizvodni ceni,
kajti voda je nenadomestljivo živilo in veseli
bomo, če bomo prispevali k zdravju in
boljšemu počutju državljanov Slovenije.

Miha Kerčmar, direktor podjetja
Lifetime svetila d.o.o. – Razsvetljava.si:

Kot strokovnjaki na področju svetlobe in
svetilnih sistemov smo se z veseljem odzvali
povabilu EcoSynergy System d.o.o. Slovenija
in ponudili LED žarnice visokih zmogljivosti in
energetske varčnosti po proizvodnih cenah,
ker spodbujamo zavest potrošnikov o ravnanju
z okoljem, ne samo pri smeteh, temveč tudi
pri racionalni porabi svetlobe in obremenitvi
okolja s svetlobnimi viri.


