Rent nära dig med

KOMMUNKONCEPTET
Ett renhållningskoncept med god exponering för företag

Bjud din målgrupp
på gratis miljöpåsar
Genom att visa ert varumärke på våra stationer, underlättar ni för
hundägare att plocka upp och skapar en positiv attitydförändring.
Enligt en undersökning mot våra anslutna kommuner har det i snitt
blivit 60% renare runt våra stationer!
Tillsammans med kommunen

Win-Win-koncept

Er Kommun tecknar ett avtal med TiksPac om ett visst antal stationer. Vi ger Er
sedan möjlighet att synas på stationerna
i en positiv kontext. Ett billigt och bra sätt
att göra något bra för sin kommun, sina
nuvarande och potentiella kunder.

Kommunen sköter påfyllning av påsarna
vid sina rutinrundor och förbipasserande
människor får en gratis påse. Lokala
företag kan på ett enkelt och billigt sätt
bry sig om sin närmiljö och sina kunder
genom att synas på stationerna.
Alla vinner!

Visa att du bryr dig
KOMMUNICERA
MED LOKALA
KUNDER
DYGNET RUNT, 365
DAGAR OM ÅRET

26 MILJONER
PÅSAR PER ÅR

NEDBRYTBARA
HUNDPÅSAR

Enkelt
koncept

Lokala företag
finansierar och syns
på stationerna

Kommunen
placerar ut stationer
och fyller på påsar

TiksPac bidrar med
gratis, nedbrytbara
hundpåsar

Frågor & svar
Vem sköter utplacering och drift?
Kommunen sköter påfyllnad av påsar vid sina rutinrundor.
Var placeras TiksPac-stationerna?
Kommunen placerar dem vid välbesökta promenadstråk.
Hur länge är man med?
Ett avtal med TiksPac ger er två års exponering.
Hur många besökare har TiksPacs stationer?
Drygt 25 000 000 påsar levereras varje år.
Varför sponsra TiksPac-konceptet?
För att visa era kunder att ni bryr er om miljön.
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Fullända renhållningen

Du kan även betala för en helt egen TiksPac-station eller vår unika
hundbajstunna med valfri grafisk design. Ett stort mervärde till dina
kunder som bidrar till en positiv attitydförändring!
Med en TiksPac-station vid din fastighet
underlättar du för dina intressenter att
hålla rent i ditt område. Studier visar att
där det är rent - där håller man rent!
Med den stora exponeringsytan kan du
uppmana till att städa upp efter sig eller
presentera din verksamhet.

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 pant eller
annat som man kanske vill ta tillvara på
och vilda djur kommer inte åt innehållet.

Världens bästa hundbajstunna

Dessutom minskar vi andelen plast som
når våra vattendrag då alla påsar stannar där de hör hemma - i soptunnan.

TiksCan är en snygg och helt sluten
avfallsbehållare, designad för att endast
ta emot hundbajspåsar. Genom att föra

Renare närmiljö och mindre lukt

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

