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L-am văzut, e al meu!

Construiesc ceva, am 
nevoie de el!

Cu cât mai multe, cu atât 
mai bine!

Dacă s-a stricat, nu mai e 
al meu!



Suntem 7 miliarde de 

oameni care

cumpără, 

consumă, 

aruncă



Bateriile se află în top 10 

cele mai vândute 

produse non-food în 

comerțul tradițional!



Bateriile uzate sunt cele 

mai nocive deșeuri 

pentru sănătatea 

oamenilor și mediul 

înconjurător!

• Mercur

• Litiu

• Cadmiu

• Alte metale grele





• Obligație legală pentru punctele de vânzare  conform HG nr. 1132/2008
• Majoritatea punctelor de colectare sunt organizate în retail (absența punctelor municipale)



Dotarea gratuită cu recipiente de colectare a bateriilor
uzate
Dotarea gratuită cu recipiente de colectare a bateriilor
uzate

Servicii gratuite de mentenanță și colectareServicii gratuite de mentenanță și colectare

Integrarea în rețeaua națională de colectare SNRB 
care cuprinde peste 2000 de magazine
Integrarea în rețeaua națională de colectare SNRB 
care cuprinde peste 2000 de magazine

Suport în îndeplinirea obligațiilor legale conform 
HG 1132/2008 
Suport în îndeplinirea obligațiilor legale conform 
HG 1132/2008 

Publicarea în aplicația Unde Reciclăm Publicarea în aplicația Unde Reciclăm 

Promovare media și campanii promoționalePromovare media și campanii promoționale

CE VĂ PROPUNEM?
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Cea mai performantă aplicație de 

reciclare

Localizează utilizatorul și îl 

conduce până la cel mai apropiat 

punct de colectare

Oferă informații complete, precum 

programul de lucru

Disponibil în AppStore și 

GooglePlay

www.undereciclam.ro

UNDE RECICLĂM?



La fiecare 20 baterii uzate, 

clienții primesc pe loc 4 baterii 

noi!

3 ediții naționale încă din 2014

550 de parteneri

1.500.000 baterii uzate colectate

25.000 participanți

CAMPANIA PRIVEȘTE PARTEA POZITIVĂ



#1
Creșterea traficului 
în magazine 
creșterea cifrei de 
afaceri

#2
Dotarea gratuită cu 
recipiente de 
colectare 
personalizate

#3
Vizibilitate sporită 
prin includerea în 
aplicația Unde 
Reciclăm

#4
Diferențierea de 
concurență prin 
poziționarea ca o 
companie verde/eco

#5
Îndeplinirea 
obligațiilor legale 
privind colectarea 
bateriilor uzate

#6
Alinierea la trendul 
magazinelor 
internaționale

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ?



VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!

Ana Maria Rădulescu
office@snrb.org

www.reciclamimpreuna.ro


