
O LESE, O PAPÍRU
A O VÁS



ANO. NIKDO NENÍ 100%.

Když na člověka nikdo nekouká, není většinou tak vzorný.

Netřídí odpad a produkuje jej bez rozmyslu,

nešetří papírem, odhodí něco i v lese.

Ale bedlivě pozoruje a střeží, co dělají druzí,

na které vidět je. A čím jsou ti druzí větší,

tím lépe je lze pozorovat...



JEDEN

je krásný a kvalitní,

ale jeho výroba je

z nekontrolovaných zdrojů.

A tak se produkcí takových

papírů můžete podílet

na devastaci planety.

A PŘESTO OBA STOJÍ STEJNĚ.

KTERÝ JE PRO VÁS LEPŠÍ?

TEN DRUHÝ

je stejně krásný a kvalitní,

a ještě navíc nese značku,

která zaručuje, že je fér.

Že kvůli vašemu dopisu

nebyly ničeny perspektivní

porosty.



KTERÝ SI VYBERETE?

JEDEN

je recyklovaný.

Není moc kvalitní, ale hlavně,

že je ekologický. A to i za

cenu vyšších nákladů.

Recyklovaný je prostě dražší.

TEN DRUHÝ

krásný a kvalitní a přitom

plně ekologický a fér.

Lidé takové mají rádi, protože

nese značku, která je

respektovaným garantem.

Cože? Je levnější než

recyklovaný?



BUĎTE ENVIRONMENTÁLNÍ

Buďte ekologičtí. Budujte moderní image,

ale nemusíte přeci vykrvácet.



Certifi kát F CS  zvyšuje reklamní hodnotu

vašich tištěných materiálů



SPOLEČNOST

AF BKK, s. r. o.

jako první tiskárna v Praze získala certifi kaci FSC.

I vy tak můžete mít jistotu, že vaše tiskoviny

se značkou FSC nepřispívají k devastaci lesů či

pralesů a nepodporují nezákonnou těžbu.

A přitom můžete mít i jistotu, že váš

zájem o ochranu planety a jejího

bohatství, nestojí více, než je opravdu

nutné a potřebné.



LESNÍ CERTIFIKACE FSC

V ČESKÉ REPUBLICE

je soubor požadavků směřujících k obnově zdravých listnatých a smíšených 

lesů obhodpodařovaných šetrným způsobem. Podle FSC se v lesích napří-

klad při těžbě nesmějí vytvářet velké paseky, používat hnojiva ani nebez-

pečné chemikálie. V lese se naopak ponechává část dřeva k zetlení, doupné 

stromy jako hnízdiště ptáků a v citlivějších částech se omezuje hospodaření. 

Přednostně by měli být zaměstnáváni místní obyvatelé.

Certifi kaci pro Českou republiku zajišťuje nevládní

nezisková organizace FSC ČR, o. s.



Ještě donedávna bylo možné značku FSC najít

jen na výrobcích ze dřeva. Nyní se však tato atraktivní

možnost nabízí i pro ty, kteří produkují výrobky

z papíru nebo tisknou na papír.

A to je právě váš případ.

Teď máte možnost připojit se k obrovské ekologické kampani, 

která narozdíl od minulých řešení neznamená žádné vaše další výdaje.

Právě naopak, s FSC získáváte mnohem úspornější řešení.



Tisk na materiál se značkou FSC je vaše

ekologičtější a levnější řešení

než tisk na recyklovaný papír.

Máte a kdykoli můžete prokázat garanci

jasného původu dřeva a zpracovatelského

řetězce. FCS je Fair Trade v dřevařském

průmyslu.



Vaše materiály mohou nést značku FSC

a tak se na trhu odliší od těch, kteří tisknou

na papír nejasného původu.

BUDETE LEADER

A UKÁŽETE OSTATNÍM,

JAK SE TO MÁ DĚLAT?



Vaše tiskové materiály jsou vyslanci vaší společnosti.

A každý teď pozná, že jsou moderní, ekologické a fér.

A vy poznáte, že plnění vašeho

společenského závazku může být

kvalitnější a přitom úspornější.

S tiskárnou AFBKK můžete značkou FSC pokrýt

celé vaše portfolio komunikačních prostředků - letáky, brožury,

interní materiály, direct mailing, plakáty,

citylighty a vše ostatní.



VĚŘÍME,
ŽE VÁS TENTO MODERNÍ ZPŮSOB

EKOLOGICKÉ KOMUNIKACE ZAUJAL.

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI!




