IZKORISTITE
PREDNOSTI
ZELENEGA
OMREŽJA!

Spoštovani!
Vabimo vas, da si s članstvom v Zelenem omrežju Slovenije zagotovite redno
prejemanje edine specializirane revije za trajnostni razvoj v Sloveniji EOL in ste
hkrati deležni vrste ugodnosti, ki jih ponujajo posamezni paketi – od objave
strokovnih novic in intervjuja v reviji EOL, objave spletne pasice na strani Zeleno
omrežje Slovenije, do raziskave trajnostnega razvoja v vašem podjetju.

Spletno mesto za
trajnostni razvoj

Vaše podjetje je pomemben gospodarski subjekt, ki ima odgovornost
do družbenega in naravnega okolja. Prepričani smo, da se te
odgovornosti dobro zavedate, a hkrati v njih vidite tudi svoje priložnosti
za tržno dodano vrednost. Revija EOL in z njo Zelena Slovenija
sta vam lahko koristen partner pri uresničevanju teh ciljev.
1. Paket z novicami (120 eur + ddv)
• redno prejemanje revije EOL,
• objava 4 strokovnih novic v reviji EOL in na spletni strani (novica vključuje do
1.000 znakov s presledki, fotografijo in kontaktne podatke),

www.zelenoomrezje.si

Strokovna
revija EOL

•
•

10 % popust na vse seminarje in posvete Zelene Slovenije,
objava logotipa na spletni strani www.zelenoomrezje.si in 1-krat v reviji EOL.

2. Paket z intervjujem (240 eur + ddv)
• vsebuje ugodnosti paketa z novicami in
• objavo logotipa na spletni strani www.zelenoomrezje.si in 3-krat v reviji EOL,
• vsebinski intervju s predstavnikom podjetja.
3. Paket s seminarjem in spletno pasico (360 eur + ddv)
• vsebuje ugodnosti paketa z intervjujem in
• spletno pasico na strani www.zelenoomrezje.si za dobo 14 dni,
• 1-kratni brezplačni obisk seminarja ali posveta Zelene Slovenije.
4. Trajnostni paket (860 eur + ddv)
• vsebuje ugodnosti paketa s seminarjem in spletno pasico in
• okoljsko video izobraževanje zaposlenih (npr. ločeno zbiranje
odpadkov, varčnost z energijo itd.): 1 generičen video
posnetek okoljskega izobraževanja za zaposlene,
• interna raziskava trajnostnega razvoja v podjetju (anketa, analiza).
Za več informacij smo vam z veseljem na voljo. Kontaktni osebi:
• Tanja Pangerl, t: 03 42 66 716, e: tanja.pangerl@fitmedia.si
• Urška Košenina, t: 03 42 66 706, e: urska.kosenina@fitmedia.si

PRIJAVNICA
Podjetje:

Naslov:

Kontaktna oseba:

Tel.:

E-naslov:

Davčna številka:

Davčni zavezanec: da ne

Fit media d.o.o.
Kidričeva 25, SI-3000 Celje
el. naslov: info@fitmedia.si
tel.: 03/ 42 66 700

Sodelovanje v obsegu: 120 € + ddv 240 € + ddv 360 € + ddv 860 € + ddv

Prijavljamo se v Zeleno omrežje Zelene Slovenije® za dobo enega leta. Znesek bomo poravnali na TRR Fit
medie št. 02232-0011624723, in sicer v roku 30 dni na osnovi prejete fakture. Članstvo se
avtomatično podaljšuje do preklica.

Datum:

Podpis odgovorne osebe in žig:

Prijavnico lahko pošljete na el. naslov: zeleno-omrezje@zelenaslovenija.si ali po pošti:
Fit media d.o.o., Kidričeva ulica 25, 3000 Celje

