ECO
AVENGERS
2020
Co dalej?

PRZEWODNIK ECO AVENGERS WYDANY. I CO DALEJ?
Po 6 miesiącach prac skończyliśmy Ekoprzewodnik dla deweloperów.
Publicznie zaprezentowaliśmy go 22 stycznia 2020 roku.
Odtąd sześciu autorskich superbohaterów walczy o lepsze jutro. Nasza praca
się na tym nie skończyła. Wprost przeciwnie - po działaniach nas poznacie.
Przed nami mnóstwo wysiłku w przekonywaniu deweloperów do ekowdrożeń.
Pod skrzydłami Polskiego Związku Firm Deweloperskich planujemy wiele
działań. I to nie koniec – bo to, czego możemy być pewni to, że to projekt
ewolucyjny, a może rewolucyjny... Będziemy się zmieniać, modyfikować
strategie i działania. A co planujemy w 2020 roku?
●● Grupy tematyczne
Zorganizujemy 4 grupy tematyczne pogłębiające treści z przewodnika. Poruszymy
tematy, takie jak przesadzanie drzew, woda na osiedlu, eko-wtopy. Będziemy
dostarczać Wam najnowszą wiedzę i dzielić się wskazówkami - jak wykorzystać ją
w praktyce!
●● Spotkania z oddziałami
Odwiedzimy wszystkie oddziały PZFD, aby promować przewodnik wśród naszych
Członków, działających w danych regionach kraju. Chcemy, aby deweloperzy
z całej Polski stali się eko!
●● Dzień Ziemi
Razem z oddziałami zorganizujemy eventy z okazji Dnia Ziemi. Budowa hoteli dla
owadów, darmowe kajaki w zamian za sprzątanie rzek lub jezior to tylko niektóre
z naszych pomysłów.
●● Zasadzimy kolejne tysiące drzew
W 2020 roku ponownie weźmiemy udział w akcji „Do nasadzenia” i wspólnie
z firmą Torus posadzimy kolejne tysiące drzew. Dołącz do nas i sadź z nami!
●● Spotkania z miastami
Weźmiemy udział w spotkaniach z największymi miastami na temat ochrony
środowiska i współpracy w tym zakresie.
●● Promocja ekorozwiązań
Aktywnie będziemy prowadzić stronę Eco Avengers, pisząc o ekonowinkach,
ekorozwiązaniach oraz o praktycznym ich zastosowaniu w inwestycjach
deweloperskich. Będzie głośno o firmach, które wdrażają nasze pomysły, dlatego
działajcie!
Co możemy jeszcze zrobić? Czekamy na Wasze pomysły!
Piszcie na: ecoavengers@pzfd.pl

„

Na złość wszystkim
krytykom. My i tak
będziemy robić swoje.
Eco Avengers

„
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