
  

 

ELEKTROWIN zve hrdiny recyklace s vysloužilými spotřebiči do Recyklatoria 

 

Praha, 27. srpna 2014 – Zářijový „Železný týden“, tradiční akce kolektivního systému ELEKTROWIN na 

podporu sběru a recyklace vysloužilých spotřebičů, bude mít při letošním 4. ročníku opět novou 

podobu. Jejími partnery budou regionální muzea. 

Postupně do 12 měst v České republice zavítá v době od 5. do 28. září unikátní pojízdné 

Recyklatorium, které vybídne návštěvníky k odložení drobného vysloužilého elektrospotřebiče, a to 

za odměnu. Za odevzdaný spotřebič čeká každého sleva na vstupném a dárek jako odměna za šetrný 

přístup k životnímu prostředí. 

Projekt Recyklatoria připravila a realizuje reklamní agentura Arkadia. 

Podle průzkumu společnosti ELEKTROWIN používá 53,1 % obyvatel České republiky každý den doma i 

při práci deset a více elektrospotřebičů. „Už tradičně se během září zvyšuje množství spotřebičů 

odevzdaných k recyklaci, Železný týden je pro naše spoluobčany velkou výzvou, během něj se vždy 

provětrají sklepy, garáže i půdy, kam se někdy během roku staré spotřebiče odkládají,“ říká ředitelka 

zákaznického oddělení ELEKTROWIN a.s. Táňa Pokorná. 

„Každý, kdo přinese spotřebič, se zároveň stane ‚hrdinou recyklace‘,“ dodává Pokorná s tím, že 

příchozí si také mohou otestovat své znalosti recyklace ve vědomostním kvízu přímo v Recyklatoriu. 

„Kromě dalších dárků si návštěvníci mohou odnést například jedinečný výtisk časopisu s vlastní 

fotografií na titulní straně,“ upřesňuje sales & executive director agentury Arkadia Robin Zahradník. 

 

ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České 

republice. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval více než 10 500 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové 

hmotnosti 200 000 tun. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. 

Zaměřuje se na chladící zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost není 

založená za účelem zisku, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.  Sběrnou síť tvoří na 1 

250 sběrných míst v 1 145 městech a obcích, 2 500 provozoven posledních prodejců a mobilní svozy ve více než 3 000 

obcích.  

 

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte: 

 

Táňa Pokorná, ELEKTROWIN, tel: 731 492 677, e-mail: tana.pokorna@elektrowin.cz 

Robin Zahradník, Arkadia, tel: 724 668 230, e-mail: robin.zahradnik@arkadia.cz 
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