26. marec 2014
SPOROČILO ZA JAVNOST
Zadnji čas za prijave
Ljubljana, 26. marec 2014 – Akcija Star papir za novo upanje 2014 Društva Ekologi brez meja v
sodelovanju s podjetjem Dinos že dober teden poteka v vseh slovenskih krajih. S skupnimi močmi so
zbrali že 7 ton papirja, akcija pa bo trajala do 30. aprila 2014. Še vedno potekajo prijave na akcijo za
vsa podjetja in organizacije ter vrtce in šole, ki prejmejo polovico skupaj zbranih sredstev. Te dni pa
se iztekajo prijave na natečaj, s katerim bodo namenili del sredstev za pomoč pri odpravljanju škode
letošnje velike naravne nesreče.
AKTUALNO


Pri obveščanju o akciji ne tiskamo! K akciji vabijo prav posebni jumbo plakati na oglasnem
prostoru Europlakta, ki jih ta teden pod vodstvom Andraža Tarmana iz starega papirja
ustvarjajo kreativni prostovoljci v vseh večjih slovenskih mestih. Fotografije

●

V BTC Cityju se v kleti Dvorane A nahaja »Papirnata točka«, kjer lahko obiskovalci več izvedo
o starem papirju in projektu. Fotografije

●

Osrednji dogodek projekta, »Papirnati dan«, se bo odvijal 12. aprila 2014 med 10.00 in
18.00 pri sponzorju akcije - BTC Cityju na parkirišču med Dvorano A in Kristalno palačo.
Potekale bodo kreativne delavnice, s pomočjo industrijskega oblikovalca Andraža Tarmana
pa se bo izdelovalo nekaj velikega iz papirja. Na odru se bo odvijal pester zabaven in glasbeni
program. Dogodku se bodo pridružili tudi nekateri ambasadorji projekta. Na ta dan bodo
imele vse poslovalnice podjetja Dinos po celi državi dan odprtih vrat. Tudi takrat bo možna
dostava starega papirja.

DODATNE INFORMACIJE:
● Gradivo za medije
● Fotografije postavljanja jumbo plakatov
● Fotografije Papirnate točke v BTC Cityju (foto: Ekologi brez meja)
● Trije kratki video posnetki, v katerih ambasadorji pozivajo k akciji
● Spletna stran projekta: www.ebm.si/papir
● Več informacij: Katja Sreš, Društvo Ekologi brez meja: press@ocistimo.si, 040 255 433
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PROJEKT OMOGOČAJO:
Glavni partner: Dinos d. d.
Posebni partnerji: Agencija New Moment Y&R, 3R iniciativa, Vipap Videm
Sponzor: BTC City
Medijski partnerji: Europlakat, Delo, Radio Center
Medijski pokrovitelji: Adria Media, Gea, Gloss, Media Publikum, Mladinska knjiga, Moj planet, Planet
TV, POP TV, TV 3, Večer, TAM TAM, Bija
Pokrovitelji: Ax production, Kalček, Studio Anima, Andrej Težak - Tešky, Lidl , Mitol, Antikvariat Petek
Ambasadorji: Ana Praznik, Desa Muck, Eva Kobe, Jakov Fak, Lara Jankovič, Mitja Petkovšek, Regina,
Štefko Bratkovič, Tabu, Zlatko
Kreativa jumbotov in na dogodku: Andraž Tarman
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