Naše průzkumy ukázaly, že
mnoho studentů je ochotno
vyměnit slazené nápoje za kvalitní
vodou z FILTERMACU.
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Milí univerzitní partneři,
rád bych vám touto cestou poděkoval za podporu v roce 2018. Síť FILTERMAC se rozrůstá na další
univerzity a koleje a já mám velkou radost, že jednou z univerzit, je zrovna ta vše. Zároveň jsem moc
rád, že tým FILTERMAC posílili noví, skvělí a nadšení kolegové, které brzy poznáte.
Evropský parlament také v říjnu schválil směrnici pro omezení jednorázových plastů. Je pozitivní
zprávou, že se EU začala plasty seriózně zabývat, nicméně na hmatatelné výsledky si ještě budeme muset počkat. Téma plastů každopádně společností rezonuje a lidé si více uvědomují rizika
s nimi spojená.
S vaší pomocí se budeme nadále snažit vytvářet alternativu k balené vodě. Budeme s vámi eliminovat jednu PET láhev za druhou. Dnes síť FILTERMAC šetří cca 155 tisíc PET láhví měsíčně,
které nemusí být vůbec vyrobeny. Toto je náš společný krásný výsledek! Prosím vás, abyste z něj
měli zaslouženě radost i vy. Děláme společně velice smysluplnou věc a každý, kdo na tomto
participuje by měl mít svůj podíl radosti ze společného, skvělého výsledku! Každá PETka, která
se nemusí vyrobit se totiž počítá!
Přeji vám úspěšný rok 2019. Buďte zdraví a děkuji vám, že se s námi snažíte udržet zdravou i naší
krásnou planetu!
S úctou,

Martin Václavík
Zakladatel společnosti FILTERMAC s.r.o.
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VŠE PODPORUJE
FILTERMAC

Díky FILTERMACU na vaší univerzitě přispíváte ke snížení
plastové a uhlíkové stopy mnoha lidí. Vaši studenti i zaměstnanci se tímto naučí, že můžou svým individuálním chováním
přispět ke zlepšení životního prostředí! Probíhá tak přirozená
edukace nejen studentů, ale také jejich blízkého okolí o tom,
že není třeba neustále kupovat balenou vodu. Stačí jedna láhev, kterou používají víckrát. A to je podle nás klíčovým řešením ke zlepšení celé situace v dnešní „době plastové“.
Moc vám děkujeme, že toto vašim studentům a zaměstnancům umožňujete.

Škola, město, firma bez
PET láhví – to je FILTERMAC!

FILTERMAC se stává nedílnou
součástí univerzit i života
studentů.

Report výsledků
za rok 2018
Moc vám děkujeme za vaši pomoc a níže se můžete podívat nejen na grafy úspor roku 2018, ale
také na celkový přínos vaší univerzity.

Množství ušetřených PET láhví za rok 2018

VŠE koleje Jarov

FILTERMAC

Počet oslovených
studentů

Počet ušetřených
kilogramů plastu

Počet ušetřených
PET láhví (0,5 l)

VŠE koleje Jarov

2 500

2 138

85 512

CELKEM 2018

2 500

2 138

85 512

2 455

98 196

CELKEM od začátku

FILTERMAC opravdu šetří přírodu!
43 042

1 867 050

46 676

107 355

lidí, kteří pijí vodu
z FILTERMACů

ušetřených PET
láhví celkem

ušetřených kg
plastu celkem

ušetřených kg
CO2 celkem

Kde je FILTERMAC , tam je láhev
v batohu. Je tam zrovna ta
s vaším logem univerzity?

Děkujeme, že s námi
měníte svět
Závěrem se můžete podívat na fotky FILTERMACU na vaší univerzitě. Chtěli bychom vám tímto
velice poděkovat, že přispíváte k šetření životního prostředí a vzděláváte své studenty k větší
osobní zodpovědnosti za budoucnost naší krásné planety. Věříme, že i v příštích letech společně
ušetříme další tuny zbytečného plastu. Naše společná snaha má bezesporu smysl!

Věděli jste, že...

V třídění odpadu patří obyvatelé České republiky ke špičce v Evropské unii. Samotné třídění
ale nestačí, pokud chceme ovlivnit dopad na
životní prostředí, měli bychom hlavně omezit
produkci nových plastů.

Čína, která vykupovala většinu plastového
odpadu z Evropy omezila v roce 2018 příjem
24 druhů plastu. Pro obce se tak stal odvoz
plastů méně ekonomický a někdy jej musí
i dotovat.

Nejdůležitější ale je omezit jednorázové
plasty a zbytečné obaly! Tím můžeme začít
každý z nás a naučit to i naše blízké. Mnoho
tipů, jak na to, najdete např. na stránkách
www.plastjepast.cz od Greenpeace.

Pokud bude trend takový jako
dodnes, v roce 2050 bude ve
vodách víc tun plastů než ryb.

Podle britského deníku The Guardian se každou minutu na světě
prodá jeden milion plastových lahví. Co je nejvíce paradoxní, z velké
části je jejich obsahem obyčejná voda. Dle výzkumu mikročástice
obsahovalo více než 90 % balených vod.

Jak ještě můžete spolupracovat
s FILTERMACEM?

Objednejte si u nás
personalizované láhve
s označením vaší univerzity.

Láhev můžete
nabídnout k prodeji
studentům.

Láhve můžete použít
jako univerzitní dárek.

Láhev jde také zařadit
do portfolia univerzitních
obchodů.

O každý jeden FILTERMAC

FILTERMAC s.r.o.,
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pečujeme denně.

