PRIROČNIK NE ZAVRZI ME
PREDLOGI ZA UPORABO

OBJAVITE NA SPLETU
Priročnik lahko objavite na svoji spletni strani. Večjo pozornost boste vzbudili, če naslovnico
priročnika objavite kot fotografijo in poleg nje zapišete krajši poziv oz. vabilo, ki bo vodilo tudi do
spletne povezave, kjer si lahko uporabniki priročnik snamejo.
DELITE PREK DRUŽBENIH OMREŽIJ
Zanimive nasvete in napotke iz priročnika lahko širite tudi prek družbenih omrežij.
Na primer:
Izdelkom, ki jih sami ne potrebujemo, lahko omogočimo novo življenje. Kako? Izmenjamo jih lahko na
zabavah menjave. Več pa na strani 8 à + povezava do priročnika #skupajzaboljsodruzbo
#prirocnikNeZavrziMe #izmenjaj #popravi #ponovnouporabi #zkg
Z majhnimi spremembami in odgovornim vedenjem doma, v trgovini, v službi in v šoli lahko
poskrbimo, da vsak izmed nas aktivno pristopi k reševanju zmanjševanja odpadkov. S kakšnimi triki si
lahko pomagate, preberite na strani 6 à+ povezava do priročnika #skupajzaboljsodruzbo
#prirocnikNeZavrziMe #izmenjaj #popravi #ponovnouporabi #zkg
SPOROČITE PREK E-NOVIC
Če vašim uporabnikom pošiljate e-novice, lahko v novice vključite tudi krajše obvestilo o priročniku, s
povezavo, kjer si lahko priročnik snamejo.
NATISNITE GA
Priročnik lahko natisnete in ga v prostorih vašega podjetja postavite na mesto, kjer si ga lahko
mimoidoči preberejo.
Prav tako lahko priročnik natisnete in razdelite svojim uporabnikom na dogodkih, ki jih organizirate
tekom leta – dnevih odprtih vrat, konferencah in drugih aktivnostih, ki nastajajo v sklopu vašega
podjetja ali pobude Skupaj za boljšo družbo.
UPORABITE TISTE VSEBINE, KI JIH POTREBUJETE
Posamezne vsebine priročnika lahko objavite kot posamezne članke na vaši spletni strani, a pri tem
ne pozabite objaviti tudi povezavo do priročnika in uporabnikom omogočite možnost, da ga snamejo
in preberejo v celoti.

Vsebino priročnika lahko uporabite po delih in izbrana besedila vključite v vaše obstoječe tiskovine.
Uporabite jih lahko v letnih publikacijah ali glasilih, bralce pa ob tem usmerite tudi na spletne kanale,
kjer lahko dostopajo do priročnika.
Svoje uporabnike lahko o priročniku obvestite tudi prek hrbtne strani položnice – pri tem pa jih
opomnite in spodbudite, da si ga lahko snamejo brezplačno bodisi na vaši spletni strani ali spletni
strani Zbornice komunalnega gospodarstva.
O priročniku lahko svoje uporabnike obvestite tudi s pomočjo krajšega dopisa, ki ga lahko pošljete
tako po navadni pošti, ali pa pri tem uberete bolj trajnosten pristop in dopis pošljete prek e-pošte.

