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Ozaveščevalno zbiralna nagradna akcija
»Prinesi stari aparat in E-cikliraj mimovrste!« je zaključena
Ljubljana, 7. december 2020 – Trimesečna vseslovenska ozaveščevalno zbiralna
nagradna akcija družbe ZEOS, d.o.o. in največje slovenske spletne trgovine
MIMOVRSTE se je zaključila. Promocija zbiranja odpadnih aparatov, sijalk in baterij v
posebnih zbiralnikih, ki se nahajajo na vseh prevzemnih mestih omenjene spletne
trgovine, je bila uspešna tako v večjih zbranih količinah kot tudi v sodelovanju
posameznikov v nagradni igri. Akcija je bila podprta s strani ZEOS-ovega projekta
Life Gospodarjenje z e-odpadki, ki ga sofinancirata Evropska komisija ter Ministrstvo
za okolje in prostor RS.
Mesta za oddajo starih aparatov morajo biti potrošniku prijazna in blizu njihovih
vsakodnevnih opravkov. S tem lahko pripomoremo k rasti zbranih količin tovrstnih
odpadkov, saj se posamezniku skrajša dostavna pot teh odpadkov do zbirne točke.
Prevzemna mesta MIMOVRSTE so dober primer takih lokacij, saj so na vseh njihovih
točkah postavljeni zbiralniki za brezplačno oddajo malih e-naprav, starih prenosnih
telefonov, sijalk ali baterij.
Akcija je bila namenjena dvigovanju ozaveščanja potrošnikov o pravilnem ravnanju z eodpadki in odpadnimi baterijami ter oglaševanju možnosti oddaje tovrstnih odpadkov na
prevzemnih mestih MIMOVRSTE. V času trajanja akcije, torej v treh mesecih (september,
oktober, november 2020) se je na teh lokacijah zbralo 17.886 kg različnih vrst in velikosti
starih aparatov, organizatorji pa opažajo, da se je v času akcije zbralo za skoraj še enkrat
več malih aparatov kot v enakem obdobju lansko leto. Devet posameznikov od vseh, ki so v
akciji sodelovali, pa so organizatorji tudi nagradili z mešalniki ECG blender.
Nekaj prevzemnih mest MIMOVRSTE je ob zaključku akcije prejelo tudi nove zbiralnike t.i.
zelene kote, ki so še bolj uporabni in vzdržljivi ter posameznikom še bolj vidni.

Zbiralniki za odpadne male aparate, baterije in sijalke, ki so postavljeni v tehničnih
trgovinah širom Slovenije, so žal še vedno premalo izkoriščena mesta za oddajo tovrstnih
odpadkov, države namreč lokacije za oddajo starih aparatov v tehničnih trgovinah bistveno
bolj izkoriščajo – tudi do 50% vseh zbranih e-odpadkov in odpadnih baterij se zbere v
določenih delih Evrope na tak način. Zato organizatorji želijo vse potrošnike še naprej
spodbujati, da ob svojih nakupih oddajo svoje odslužene stare aparate in odpadne baterije
in tako naredijo nekaj dobrega za okolje, hkrati pa si prihranijo pot do zbirnega centra ali
druge lokacije za oddajo teh odpadkov.

POMEMBNE INFORMACIJE
Organizator: ZEOS, d.o.o. in MIMOVRSTE d.o.o.
Trajanje: 1. september – 30. november 2020
Spletna stran: www.mimovrste.com/zeos-nagradna-igra; www.e-odpadki.zeos.si
Zemljevid vseh lokacij zbiralnikov: www.mimovrste.com/prevzemna-mesta

