Rent nära dig med

HYRKONCEPTET
Fastighetsägare - Bostadsrättsföreningar - Campingar - Marinor - Hotell - Kommuner

Få rent runt din
knut utan att städa
TiksPacs stationer med gratis hundpåsar underlättar för hundägare
att plocka upp och ger er möjlighet att aktivt kommunicera med era
intressenter. Ett koncept som gynnar företaget, anställda och kunder.
Gratis för användaren

Sänk era renhållningskostnader

Enligt en undersökning mot våra största
kunder har det i snitt blivit 60% renare
runt våra stationer. Det är egentligen
bara enkel psykologi - där det är rent,
där håller man rent. Om ni underlättar
för hundägare att hålla rent efter sig,
ger det ringar på vattnet och skapar en
positiv attitydförändning.

Kostnad för städning och renhållning
utgör en stor del av verksamhetens
drifsbudget. Med TiksPacs stationer
sänker ni era renhållningskostnader.
Den grafiska utformningen anpassas
efter era önskemål och påsarna är
dessutom biologiskt nedbrytbara, utifall
att en påse kommer på villovägar.
Ett win-win-koncept!
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Såhär fungerar hyrkonceptet
1. TiksPac levererar station med nedbrytbara hundpåsar
2. Ni placerar stationen på befintlig stolpe eller vägg
3. Ni fyller på påsar och beställer enkelt nya via hemsidan

Allt ingår

• Valfri Grafisk Design
• Beslag för upphängning
• 2 500 nedbrytbara påsar/år
• Informationsblad till användarna
• Åtgärd vid skadegörelse
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Fullända renhållningen!

Hundlatrinen TiksCan kan endast ta emot hundbajspåsar. Med en
enkel rörelse för man påsen hängandes genom spåret och släpper
den längst upp.
TiksCan - En snygg hundlatrin

Där det är rent - där håller man rent

Genom att föra den hängande påsen
genom spåret och släppa den längst upp
får du en perfekt uppdelning av sopor.
Det finns ingen risk att blanda hundbajs
med flaskor, burkar eller annat som man
vill ta tillvara på och vilda djur kommer
inte åt innehållet.

Resultatet är en renare närmiljö, mindre
otrevlig lukt och ett bättre arbetsklimat
för de som jobbar med grönområden.
Dessutom minskar vi andelen plast som
når våra vattendrag då alla påsar stannar där de hör hemma - i soptunnan.

För mer information om våra produkter eller koncept
besök: tikspac.se eller ring 0346-734 700

