


Międzynarodowa konferencja 
CSR 

Upcykling marki i eko reklama w 
budowaniu wizerunku firmy 



Jak promować firmę w nurcie Eko? 

 

Jak dotrzeć do konsumentów i jednoczesnie nie być 
posądzonym o green washing? 

 

Co mogę zrobić ze swoimi odpadami? 

 

Czy bycie Eko się opłaca? 



RYNEK 



Charakterystyka rynku EKO 

Trend back to basics, powrót do natury, slow life nowy impuls po „wielkiej 
recesji” 2008/2009 („green is cool”, green is the new black);  

Zmieniające się oczekiwania konsumentów – nowe 4P 

Tzw. ecological correctness, kontrola społeczna: nie wypada nie 
segregować odpadów, nie przejmować się swoim śladem ekologicznym. 

Rosnąca oferta ekologicznych produktów w lifestylowych branżach – 
design, moda, dla zwierząt etc. 

Napływ globalnych trendów - Upcykling / trash design / art recykling 

Media coraz bardziej zainteresowane tematyką - Discovery channel 
„Pieniądze z odzysku” 

Problemy związane z wiarygodnością tzw. „green washing” 

 

 

 



Ekologia dla wybranych… 
Aktywiści, odległe cele trudne do 

zrealizowania, negatywna komunikacja Styl życia 

Trend „Back to basics”, małe kroki = duża 
różnica, nowy symbol statusu, inspiracja, 

codzienność 

Green is the new black 

Nowy impuls po kryzysie 
finansowym z 2008 



Upcykling 

lifestyle | design | innowacja | nowoczesność | zabawa | kolory 



Trash art 

lifestyle | sztuka | innowacja| twórczość | unikat 



 

 

DIY  

lifestyle | codzienność | twórczość | inspiracja | zabawa | wpływ 



Etyczna produkcja 

conscious | ethic| fair trade| | slow | organic 



Globalni liderzy zmian 



Nowe 4P 

Tradycyjne 4P zmienia się w: people, planet, profit, purpose. 
Trendbook Hatalska 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nike – buty sportowe z odpadów 

Puma – kolekcja „InCycle” z biodegradowalnych materiałów nadających się do recyklingu 

H&M – kolekcja „Conscious” z materiałów z recyklingu oraz organicznej bawełny 

Procter&Gamble – program „Zero odpadów” i produkcja z materiałów z recyklingu 

Patagonia – odzież z poliestru pochodzącego z recyklingu i organicznej bawełny 

  



„Annual Global CEO Survey” - 46% prezesów uważa zmiany klimatyczne i ograniczone zasoby za 
megatrend, który wkrótce nieodwracalnie zmieni ich biznes 



NOWY KONSUMENT 



Nisza z dużym potencjałem 

LOHAS - Lifestyle of Health & Sustainability typ konsumenta aktywnie 

poszukującego zdrowych i zrównoważonych produktów, które nie niszczą środowiska. 
Głównie kobiety w wieku 25-40 lat. Mieszkanki dużych miast powyżej 100 tys. O 

ponadprzeciętnych dochodach. Posiadają wyższe wykształcenie i pracują co najmniej 
jako specjalistki. Dobrze oceniają własną sytuację materialną.  

 
 

 



Potrzeba konsumenta 

Świadomy i zrównoważony styl życia staje się nowym symbolem 
statusu. Konsument dąży do tego, aby manifestować go w 

stosunkowo łatwy sposób.  





Potencjał wzrostu  





METODY PROMOCJI 



Strategia rozwoju 

OFERTA DLA FIRM 

• „Upcykling Marki” – alternatywne źródło przychodów 

• Nowy kanał promocji upcyklingu  

• Kompleksowa oferta dla firm  
– Recyklingowe gadżety 

– Warsztaty kreatywne 

– Eko teambuildingi 

– Eko reklama 

– Budowanie odpowiedzialnego wizerunku firm 

 

 

 





















Recykling 

Niestandardowe nośniki, ambient media oparte o 

recykling odpadów generowanych przez Twoją 

firmę. 

 

Trash Art Billboard, Trash Art Citylights - 

wielkoformatowe “obrazy” powstałe z elementów 

opakowań / odpadowych Klientów pełniące funkcję 

banerów reklamowych. 

 

Niestandardowe konstrukcje / instalacje / 

obiekty wykonane z materiałów odpadowych Klienta 

– eko strefa na event w formie kopuły, akcje 

niestandardowe w tkance miejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recykling 



Paper ads 

Naturalny do kwadratu. Papier 

ekologiczny z którego wyrosną 

kwiaty lub zioła do Twojego 

domowego ogródka! Wystarczy go 

namoczyć przez noc, zasadzić (czyli 

włożyć do ziemi) i podlewać. Po dwóch 

tygodniach zobaczysz efekty! 

 

 

Papier dostępny w szerokiej gamie 

kolorystycznej. Można go wycinać w 

dowolne kształty i używać jako insert 

do ulotki, zaproszenia itp, nadaje się 

do druku i jako papier wizytówkowy.  

 

 





WYBRANE KAMPANIE 
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Cel: poinformowanie o otwarciu odświeżonego sklepu IKEA na Targówku w Warszawie 

Media: marketing partyzancki, outdoor, sampling, eventy 

„PRZYSZŁO ŚWIEŻE” - IKEA Targówek, 2012 



„PRZYSZŁO ŚWIEŻE” - IKEA Targówek, 2012 



Clean ads 



Sand tags 



Green ads 



Green BB 
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Cel: zapowiedź nowego katalogu IKEA oraz promocja proekologicznych zachowań 

Media: radio, internet (YouTube, Facebook), gadżety.  

„POZBĄDŹ SIĘ SENTYMENTÓW” - IKEA Gdańsk, 2010 
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Dowiedz się więcej o kampanii/zobacz filmy: http://mrufka.com/portfolio/projekt/id/1 

„POZBĄDŹ SIĘ SENTYMENTÓW” - IKEA Gdańsk, 2010 

http://mrufka.com/portfolio/projekt/id/1


O NAS 



// Dekoeko.com 
Eko gadżety / eko eventy / eko reklama / natural media 

 

Dekoeko.com to największa w Polsce platforma sprzedażowo - społecznościowa, która ma na celu 
promocję i edukacje w zakresie ekologii, upcyklingu, recyklingu. Współpracujemy aktualnie z 
ponad 175 projektantami, artystami i producentami z samej tylko Polski tworzącymi produkty i 
gadżety recyklingowe, upcyklingowe, ekologiczne, tworzone odpowiedzialnie z poszanowaniem 
ludzkiej pracy i z dbałością o środowisko. Konsolidujemy środowisko w Polsce stanowiąc 
wartościowego partnera zarówno dla biznesu jak i indywidualnego konsumenta. 

 

Współpracujemy z firmami w ramach oferty „Upcykling marki” oferując szeroki zakres usług 
związanych m.in. z produkcją nagród, prezentów i gadżetów ekologicznych i recyklingowych dla 
firm, organizując eko eventy, warsztaty kreatywne, team buildingi oraz doradzając w kwestii 
budowy wizerunku firmy odpowiedzialnej, dbającej o środowisko i najbliższe otoczenie. 

 

Aktywizujemy ekologicznie marki współpracujac z doświadczonymi partnerami – specjalistami w 
zakresie eko reklamy, natural media, ambientu i niestandardu miejskiego. 



 

 

Eko design 

lifestyle | every day use | inspiration| responsibility | choice 



Dlaczego warto z nami współpracować? 

Wiarygodność w opozycji do „greenwashingu” 

Najszerszy zakres usług na aktywację ekologiczną marki w Polsce – specjalizacja 
stricte w tym zakresie 

Najszersze portfolio nośników eko reklamy i natural media w Polsce 

Konsolidacja srodowiska – eksperci w dziedzinie upcykligu i ekodesignu, 
wspólpraca z największą bazą producentów, fundacji, organizatorów eko 

Dbamy o ekologię w każdym calu i na każdym etapie współpracy z Klientem 

Docenieni przez eksperta ds. Niestandardowych mediów – trendbook Hatalskiej za 
akcję Tymbark - Walentynki 



Agata Frankiewicz 
agata@dekoeko.com 

602 296 663 

mailto:agata@dekoeko.com

