IZKORISTITE
PREDNOSTI
ZELENEGA
OMREŽJA!

Spletno mesto za
trajnostni razvoj

Spoštovani!
Vabimo vas, da si zagotovite redno prejemanje edine specializirane revije za
trajnostni razvoj v Sloveniji EOL in hkrati izkoristite možnost komuniciranja
o okoljskih inovacijah in projektih, ki jih izvajate. S tem si lahko odprete
dodatno pot za sodelovanje z gospodarstvom, ki je že aktivno vključeno
v Zeleno omrežje Slovenije. V okviru članstva so vam na voljo tudi
izobraževalne okoljske oddaje Eko utrinki, ki so idealen učni pripomoček,
in udeležbe na strokovnih seminarjih ali posvetih Zelene Slovenije.
Med šolstvom in gospodarstvom zeva globoka luknja. Članstvo v Zelenem
omrežju Slovenije je korak bližje k odgovorni gradnji mostu med bregovoma.
1. Osnovni paket (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-krat izobraževalne okoljske oddaje Eko utrinki na DVD mediju – poučne video
oddaje o okoljskih temah so uporaben učni pripomoček (izbira iz seznama
poljubnih tem).

2. Razširjen paket (240 eur + ddv)
• vsebuje ugodnosti osnovnega paketa in
• objavo logotipa na spletni strani www.zelenoomrezje.si in 3-krat v reviji EOL,
• enostranski vsebinski intervju s predstavnikom šole,
• 4-krat izobraževalne okoljske oddaje Eko utrinki na DVD mediju – poučne video
oddaje o okoljskih temah so uporaben učni pripomoček (izbira iz seznama
poljubnih tem).
3. Paket s seminarjem (320 eur + ddv)
• vsebuje ugodnosti razširjenega paketa in
• 1-krat brezplačna udeležba 1 profesorja na seminarju ali posvetu Zelene
Slovenije.
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 320 € + 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

