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Опазвате природата – кажете го

• персонал – клиенти - общественост

• нови клиенти

• клиенти с еко поведение

• нови еко идеи

• реклама на добри практики и еко 
хотели

• greenwashing







Пластмаса, 
замърсяване, 
боклук – заплахи и 
поучения

Рекламата не 
заплашва
• 10 % еко туристи –

CO₂
• 60 – 70 % защо 

еко е по-добре за 
мен – с колело е 
евтино и забавно







website

• Предлагането е огромно, еко политиката ви 
прави уникални

• Грижим се за природата = грижим се за 
клиентите

• Стимули за клиентите – градски транспорт, 
засаждане на дървета



МЕСТНА ХРАНА

*по-добър вкус * по-полезна

*по-малко транспорт * подпомагате 
*еко = качество местната икономика



МЕСТНА ХРАНА
• купуваме храна от местни доставчици

• списък с имената на фермите

• карта с имената на производителите

• СЛОЖЕТЕ СНИМКИ НА ХОРАТА ПРОИЗВЕЖДАЩИ 
ХРАНАТА, РАЗКАЖЕТЕ ТЯХНАТА ИСТОРИЯ





Събития с МЕСТНА ХРАНА







Дива храна



ПОКАЖЕТЕ, ЧЕ ВИ Е ГРИЖА

Използвайте думи, които показват грижа към 
клиента:

• Басейн със солена вода или проточен 
басейн без хлор

• Прясна и свежа храна или по-малко 
изгорели газове от транспорт





Публични събития

еко изисквания 
при обществени 
поръчки

CSR фирми

вода от чешмата

без пластмаса, 
сламки, чашки и 
т.н.





БИОРАЗНООБРАЗИЕ

• мини 
ботаническа 
градина

• местни цветя

• пресните 
подправки са по-
ароматни

• пчели на 
покрива







ФОРМИРАЙТЕ ОБЩНОСТ
Recycle me! 

670 алуминиеви кутийки = 1 колело

ясни послания, забавни, какво се променя



STAY FOR LONGER

• Предложете еднодневни преходи сред 
природата

• Ботаническа разходка, Дворците на София
• Препоръчайте ресторанти предлагащи местна 

и сезонна кухня
• Посещение на ферма, винарна или занаятчия
• Безплатно ползване на колело, ако останете и 

понеделник
• Бизнес хотелите – running maps и специална 

фитнес закуска



ПОДКРЕПЕТЕ КАУЗА



ART 

from tree to paper and paper to tree
Japanese artist Yuken Teruya’s “Corner Forest”

http://www.mentalfloss.com/blogs/archives/150905/large_corner3


Персонал



ecosystemeurope.org


