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Why do we write this manual?

It takes some months to match all the challenging criteria of the EU Eco-

label. With the award of the EU Eco-label you will have the right to use it in 

your daily business. And it makes good business sense that your guests re-

cognise your hotel or camp site as an environmentally committed company.

The German survey “Holiday Travel and Environment”, January 2005, reve-

aled that between two thirds and one third of tourists expect environmental 

commitment by travel agencies, tour operators, holiday resorts and ac-

commodation. 51% of tourists opt for environmentally friendly resorts and 

accommodation, while 84% prefer an unspoilt environment at their desti-

nation. Following these aspects it can be stated that there is a crystal clear 

demand to improve the visibility of your environmental performance in your 

marketing.

 

The following marketing guide has been developed to assist eco-labelled 

hoteliers in mastering a successful way to present their environmental com-

mitment. It shall facilitate the implementation of the EU Eco-label in success-

ful tourism marketing. 

It is the main objective to find a personal profile which enables your compa-

ny to find its Unique Selling Proposition. Please note that successful marke-

ting is long-term planned and will make necessary steps of periodical con-

trolling measures.

The following guide will elaborate key factors and provide case applications 

which will help to find a practical way to implement it. And it will offer you 

an opportunity to maintain the communication towards the guests as a de-

dicated tourism provider. The mission statement therefore could sound “Be 

environmentally committed and tell it to your guests”.
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Tato brožurka  

Využijte ve svůj prospěch v maximální možné míře 
potenciál marketingu ekoznačky EU!

Ekoznačka EU (rovněž nazývaná “Květina”) je účinným nástrojem marketingu v sou-

ladu se zásadami udržitelného rozvoje užívaným nejúspěšnějšími firmami při úsilí o 

dosažení udržitelné ekonomiky v Evropě. Doposud vložilo do Květiny svou důvěru přes 

700 firem vyrábějících zhruba 2 500 výrobků. Jejich obrat celkem činí již kolem miliardy 

euro (2008). 

Průzkumy na prodejních místech bylo zjištěno, že držitelé licence v mnoha případech 

často naplno nevyužívají marketingový potenciál svých výrobků označených 

Květinou. Zkušenost ukazuje, že účinný marketing spojený s ekoznačkou může vést 

k úspěchu firmy. A právě proto jsme rádi, že můžeme představit tuto brožurku, která 

obsahuje nejlepší praktické příklady zviditelnění Květiny ve spojení s  výrobky a její 

využití v marketingové komunikaci. To je klíčová podmínka pro zvýšení obratu: čím 

lépe ukážete Květinu svým zákazníkům, tím více z toho budete těžit!

Využijte výhod služeb, které nabízíme. Doufáme, že se vám příklady a nápady z 

této brožurky stanou  inspirací. Sdělte nám prosím své vlastní nápady a zkušenosti 

a přispějte tak ke křížovému využití marketingu ekoznačky. Pokud byste potřebovali 

podrobnou expertízu – ať už z oblasti designu nebo strategie propagace – využijte 

prosím naši nabídku rady a pomoci a kontaktujte Agenturu pro ekologicky šetrné 

výrobky a služby při CENIA.    
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Noví spotřebitelé se snaží zorientovat. Firmy podnikající 
v souladu se zásadami udržitelného rozvoje potřebují si-
gnál, že je jejich nabídka v souladu s poptávkou.

Nový životní styl. S postupující globalizací a změnami klimatu se rychle mění i spotřebitelské 

trhy, lidé vyžadují zdravější a ekologicky šetrnější výrobky. Objevuje se nový ”Životní styl v 

souladu se zdravím a udržitelností” (LOHAS - Lifestyles of Health and Sustainability), který již 

zahrnuje třetinu společností v industrializovaných zemích! 1

Ekoznačka  EU vám umožňuje jasně ukázat, že vaše výrobky jsou již nyní v souladu s novými 

trendy trhu!

Aby lidé mohli rozlišit výrobky a služby respektující zásady udržitelného rozvoje, potřebují 

spolehlivé informace a ukazatele. Když se snaží zorientovat, jsou často zmateni nadbytkem 

různých na sobě nezávislých certifikátů, symbolů a oprávnění, které se liší podle odvětví 

výroby, státu či regionu. A zde právě nastupuje spolupráce mezi organizacemi v jednot-

livých státech a Květinou nabízející stále harmonizovanější systém univerzálních kritérií pro 

vzrůstající množství skupin výrobků spolu s nezávislou certifikací. Systém sestává na jedné 

straně z vysoce důvěryhodných ekoznaček jednotlivých států s různým povědomím o značce 

na domácích trzích a na druhé straně z Květiny, která se stává stále známější jak na evropských, 

tak na celosvětových trzích.     

Zkušenost ukazuje, že ekoznačka na výrobcích v kombinaci s účinnou propagací ekologičnosti  

může vést ke zvýšení obratu. Například kampaň „Týden Květiny” (Flower Week) v Dán-

sku zaměřená na výrobky označené Květinou, které jsou určeny dětem a místní severskou 

ekoznačkou labutě (“Nordic Swan”) zvýšila prodeje až o 600% (viz článek na straně 7).          

Držitelé licence k užívání Květiny také přispěli příklady dobré praxe v oblasti  účinného „eko-

marketingu“ a umísťování loga ekoznačky EU (viz články na straně 16 a 18).

 1  Informace vychází ze studie vydané “Institutem pro budoucí výzkumy, Německo” (Institut for Future Researches

Jaké jsou požadavky  spotřebitelů?

© MEV Verlag
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Umístění loga a přidání vybraných 
klíčových faktů a argumentů. 

Vašim hlavním prodejním sdělením by mělo být, že váš výrobek 

označený ekoznačkou byl schválen jako vyhovující řadě přísných 

kritérií týkajících se dopadu výrobku na životní prostředí, zdraví 

a dokonce i užitných vlastností. U většiny skupin výrobků se tato 

kritéria netýkají jen výrobku samotného, ale i výroby, balení, použití a 

následné likvidace. O tom, že kritéria byla splněna, navíc nerozhoduje 

pouze výrobce nebo prodejce (který může být také držitelem), ale 

nezávislé a akreditované zkušebny a laboratoře. 

Klíčové argumenty pro označení vašich výrobků Květinou tak jsou 

následující: 

•	 menší	dopad	na	životní	prostředí

•	 nepoškozují	zdraví

•	 splňují	přísná	kritéria

•	 ověřeno	nezávislými	organizacemi

•	 oficiální	certifikát	členského	státu	EU	potvrzený	Evropskou	komisí,	a

•	 příspěvek	k	ekonomice	udržitelného	rozvoje	(jak	ze	strany	výrobce,	

tak ze strany spotřebitele).

Tato komplexní fakta mohou být ve vašich tiskových a webových 

materiálech zestručněna na několik podstatných sdělení – klíčových 

faktorů – a to především ve vašich tištěných materiálech a na webových 

stránkách. V materiálech, kde bude k dispozici více prostoru, přidejte 

další detaily. Může jít jen o souhrn z brožurky či článku nebo o celou 

kapitolu ze zprávy, která detailně popisuje dopady vaší výroby a 

produktů na životní prostředí. 

Není důvod si vymýšlet. Vyhněte se směšování marketingu výrobků 

s ekoznačkou a výrobků bez ní. Neměli byste také tvrdit, že výrobky s 

ekoznačkou nemají vůbec žádný dopad na životní prostředí. Držte se 

pravdy. Vaše výrobky s Květinou mají menší dopady na zdraví lidí a na 

životní prostředí než většina ostatních produktů. To vám nepochybně 

poskytne dostatečnou komparativní výhodu a vaše výrobky by měly jít 

na odbyt lépe než výrobky konkurence.      

Speciální marketingové strategie

Strategie a argumentace „ekomarketingu“ závisí ještě více než jiné marketingové strategie na cha-

rakteristikách příslušného distribučního systému a typu cílové skupiny spotřebitelů, který chcete 

oslovit. Na následujících stránkách vám nabídneme tři takové speciální strategie, které se ukázaly 

jako velmi důležité pro úspěšný „ekomarketing“.    

 

1. Environmentálně šetrné veřejné zakázky (GPP)? – Stačí ukázat logo 

Pokud si přejete prodávat své výrobky veřejným institucím nebo firmám zdůrazňujícím dodržování 

zásad udržitelného rozvoje a ochranu životního prostředí, bude nejlepší využít jejich snahy na 

zadávání environmentálně šetrných veřejných zakázek (GPP - Green Public Procurement). Vaše 

ekoznačka vám dává obrovskou prodejní výhodu. Není potřeba časově náročného a náklad-

ného úsilí na prokazování, že splňujete ekologické požadavky tendru: stačí ukázat ekoznačku a 

splňujete podmínky!    

2. Zajistěte reklamu v místě prodeje 

Pokud nedistribuujete své výrobky prostřednictvím vlastních prodejen, zajistěte, aby v obcho-

dech vašich prodejců nechyběly vaše „ekomarketningové“ aktivity. Poskytněte reklamní pod-

poru ve formě reklamních polic, vysaček či poutačů. „Ekomarketingové“ akce pro své výrobky 

uspořádejte ve spolupráci s jinými výrobci produktů s ekoznačkou. Zajistěte umístění výrobku, 

ekoznačky a speciálního potvrzení o ekologických standardech do místních reklamních materiálů 

a novin. Tato opatření se budou provádět mnohem snadněji, pokud budou vaše výrobky pro-

pagovány ve vašich vlastních obchodech. V tom případě můžete ekologicky šetrné výrobky v 

obchodě vhodně umístit společně s příslušnými reklamními materiály.

3. Ekoznačku plně začleňte do prodejní strategie

Ujistěte se, že nejdůležitější lidé mezi vašimi zaměstnanci ekoznačku plně uznávají a nepolevujte 

ve svém úsilí, dokud jste s ekoznačkou také plně neseznámili své zákazníky.    

Pokud pracujete pro velkou společnost a povedlo se vám získat Květinu pro jeden ze svých 

výrobků, nespokojte se s tím. Den, kdy obdržíte toto ocenění, je jen začátkem procesu argumen-

tace a lobbování uvnitř firmy s cílem začlenit logo do distribučního a reklamního systému vaší 

firmy. Zřiďte tým pro koordinaci marketingu spojeného s ekoznačkou, aby na tomto začleňování 

pracoval. Nepřestávejte, dokud nebude ekoznačka vašim zákazníkům jasně na očích: na vašich 

výrobcích, ve vašich tiskových a webových materiálech, na obalech, v reklamních materiálech a 

také, což je velmi důležité, na prodejních místech.   

Strategie           a  argumenty
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o ekoznačce EU do všech katalogů, které sami tisknou. Až po proběhnutí 

takovýchto aktivit bude spotřebitel schopen rozpoznat přidanou hod-

notu!

PUBLIC RELATIONS A REKLAMA

Květina vám umožňuje vykreslit “udržitelný” obraz vaší firmy a jejích 

výrobků! Vyžaduje to jen jednu věc - abyste Květinu, kdykoliv je to možné, 

zařadili do veškeré komunikace vaší firmy. Květinu můžete využít doslova 

všude tam, kde je zmínka o certifikovaných produktech. Následuje 

několik nejdůležitějších příkladů použití loga Květiny.

Letáky propagující zboží
Snažte se začlenit ekoznačku EU vždy, když vytváříte kampaň s letáky na 

určité zboží. Vaši zákazníci budou rádi, když si přečtou, že výrobky, které si 

chtějí pořídit, jsou v pořádku i z hlediska dopadu na životního prostředí!   

Materiály o společnosti
Je také dobré zmínit Květinu v obecných materiálech o vaší společnosti.  

Webové stránky
Nedá moc práce zařadit ekoznačku EU na domovskou stránku webu vaší 

firmy. Zajistěte, aby logo bylo odkazem spojeno s oficiálními stránkami Ev-

ropské komise (www.europa.eu.int/ecolabel). Dodá to na důvěryhodnosti 

a přesvědčí návštěvníky, jakou jste pro splnění příslušných kritérií skutečně 

vyvinuli snahu.

Práce s tiskem
Nemusí být špatný nápad publikovat fakt, že jste se rozhodli něco udělat pro 

zlepšení životního prostředí: novináři rádi uslyší, že se tak vaše firma rozhodla! 

Můžete tedy rozeslat tiskovou zprávu ve chvíli, kdy vám byla udělena Květina, 

nebo to můžete zmínit ve svých dalších produktových PR článcích nebo při 

PR akcích.
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Vhodný příklad užití loga „Květiny“ 
na webových stránkách 
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Vydělávejte na aktivním použití loga 
Květiny!
Jde o pravděpodobně nejdůležitější krok, který můžete podni-

knout, abyste z tohoto certifikátu vytěžili maximum. Květina dává 

vašim výrobkům přidanou hodnotu! Proto se vyplácí říci o ní vaším 

zákazníkům. Ujistěte se, že Květina je jasně viditelná na vašich 

výrobcích a ve vašich kampaních!   

Existuje mnoho způsobů, jak Květinu ve vaší firmě zviditelnit. Následující 

základní doporučení je jednoduché zrealizovat, ale můžete samozřejmě 

přijít i s dalšími nápady. Dodejte vašemu marketingu nádech osobitosti...    

Uplatnění marketingových opatření
Získání Květiny je velkým úspěchem – ale nyní je také nutné sdělit to 

vašim zákazníkům.   

VÝROBEK A PRODEJNÍ MÍSTO

Balení výrobků a samotný výrobek
Pro začátek používejte logo Květiny ve spojení s označením “Ekoznačka 

EU” nebo “Evropská ekoznačka” a postarejte se, aby obojí bylo na vašich 

výrobcích jasně vidět!

Při popisu výrobku, kterému byla udělena Květina, je vždy dobré popsat, 

co přesně tento ocenění  znamená!

Akce v místě prodeje
Lidé se “dostanou do styku” s vašimi výrobky v místě prodeje. Tam má 

skutečně význam jasně ukázat, že vaše výrobky jsou označeny Květinou, 

takže ji použijte na všechny přihrádky, zásobníky, visačky, zarážky na 

policích i poutače!    

Informujte své prodejce!
Tento bod je velmi důležitý! Informujte maloobchodníky, kteří od vás na-

kupují, že vaše výrobky nesou Květinu! Motivujte je, aby zařadili zmínku 

Úspěšné začleňování Květiny  do vašeho marketingu

Výňatek z katalogu firmy „Leiner“, 
velkého rakouského obchodu 
s vybavením pro domácnosti  

Právní podmínky 
používání Květiny:

„3.1. Držitel bude poukazovat na 
udělení ekoznačky EU pouze v souvis-
losti s výrobkem uvedeným v čl. 1 této 
smlouvy.  

3.2. Držitel nebude provádět reklamu, 
činit jakákoli prohlášení nebo používat 
jakoukoli značku či logo způsobem, 
který je nesprávný či zavádějící, nebo 
který by vedl z záměně s ekoznačkou 
nebo k jejímu zpochybnění.

3.3. Držitel na základě této smlouvy 
zodpovídá za způsob, kterým se 
ekoznačka používá ve vztahu k jeho 
výrobku, zejména v rámci reklamy.”

(citace z licenční smlouvy) 
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EU a materiály jednotlivých států

Evropská komise, národní odpovědné orgány (Agentura pro ekologicky 

šetrné výrobky a služby) a subjekty pořádající různé marketingové akce 

vydaly nespočet různých materiálů. Evropská komise podpoří vaše market-

ingové plány pomocí dodávek štítků na dveře, certifikátů a sady brožurek. 

Podívejte se na http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/marketing/bro-

chures_en.htm, jestli je zastoupena vaše skupina výrobků, nebo si materiály 

objednejte na lince +33 1 56 20 28 98 nebo na e-mailu ecolabel@biois.com.

 

Dejte si na dveře štítek. Můžete také použít skleněný štítek na dveře 

nabízený Evropskou komisí. Upevněte jej tak, aby byla ekoznačka dobře vidět 

u vchodu. To bude motivovat vaše zaměstnance a obchodní návštěvníci 

uvidí, že jste společnost, které záleží na životním prostředí! 

Vystavte si oficiální certifikáty. Dosáhli jste ocenění a slavnostně vám 

byl udělen oficiální certifikát. Zarámujte si jej a vystavte jej na čestné místo. 

Udělejte si kopie a rozmístěte je na strategická místa a do svých obchodů.

Rozdávejte brožurky. Evropská komise vydává letáky pro spotřebitele 

v mnoha různých jazycích. Ty jsou neocenitelným nástrojem poskytu-

jícím informace o hlavních aspektech ekoznačky EU a o ocenění, které jste 

obdrželi od Evropské komise. Nejlepšími místy, kde prezentovat informace o 

ekoznačce EU, jsou: recepce (vrátnice) vaší firmy, prodejní místa a veletrhy.      

Projektové propagační materiály

Jménem Evropské komise, konkrétně Generálního ředitelství pro životní 

prostředí, se konala řada marketingových akcí, během nichž vzniklo velké 

množství propagačních materiálů. Ty mohou být přizpůsobeny speciálnímu 

využití:

•		 loga	v	jazycích	všech	členských	států

•		 celostátní	seznamy	prodejních	míst	výrobků,	které	můžete	koupit	

 v každé zemi

•		 Zelená	karta

•		 Informační	plakát,	kolečko	s	kvízem	týkajícím	se	Květiny

•	 	Informační	materiály

•		 Plakát

 

Tabulka na dveře 

Better by nature

The European Eco-label 

distinguishes products that meet 

high standards of both performance 

and environmental quality. 

Every product awarded the 

European Eco-label must pass rigorous

environmental fitness trials, with results

verified by an independent body.

Other environmental labels cover specific

environmental concerns such as recyclability or energy

efficiency, but the Flower of the European Eco-label

stands for low environmental impacts throughout a

product’s life cycle — from manufacturing to disposal.

Consumers can find it across the European Union,

Norway, Liechtenstein and Iceland.

Criteria exist for more than 23 types of products 

and services, with new categories continuously being

adopted. The Flower adorns, among other items,

environmentally friendly appliances, clothing,

gardening products and tourist accommodations.

Look for the Flower!

T H E  E U R O P E A N E C O - L A B E L

Screened for success Electronic devices

like computers and TVs have become 

an indispensible part of European life.  

Although these devices give us greater freedom, 

they come with health and environmental costs. 

They are full of plastic and metal parts containing

hazardous substances, and they consume huge

quantities of power. They are also difficult to recycle.

When you buy a computer or TV bearing the

European Eco-label, you are getting a product that: 

● consumes less electricity, whether during use, 

on stand-by or switched off;

● has been assembled with a view to easier

recycling when it’s discarded; and 

● is packaged in recycled materials.

Durable and built for convenient repair, computers

and TVs sporting the Flower represent value 

and respect for the environment throughout their 

life cycle (see diagram). In short, goods bearing the

European Eco-label are better by nature. 

L’Eco-label européendistingue les produits qui répondent à des critères stricts de performance et de qualité environnementale. Chaqueproduit portant l’Eco-label européen passeun test de conformité environnementalerigoureux, dont les résultats sont certifiés par un organisme indépendant.
D’autres labels écologiques ne couvrent que certains

aspects environnementaux comme la recyclabilité ou
l’efficacité énergétique, alors que l’Eco-label européen
garantit de faibles impacts environnementaux tout au
long du cycle de vie du produit (de l’extraction desmatières premières à la fin de vie). Les consommateurs
retrouvent l’Eco-label européen partout dans l’Unioneuropéenne, en Norvège, au Liechtenstein et en Islande.Il existe des critères pour plus de 23 catégories deproduits et de services, et de nouvelles catégories sont continuellement ajoutées. La Fleur, symbole de l’Eco-label européen, distingue, entre autres, les appareils ménagers, les vêtements, les produits 

de jardinage et les lieux d’hébergement touristiques
respectant l’environnement.
Faites une Fleur à l’environnement

L ’ E C O - L A B E L  E U R O P É E N
Des vêtements en bonne conscience  La plupart des gens font attention à la manière dont ils s’habillent, mais combien d’entre eux pensent auxconséquences environnementales? La fabrication des tissus, même ceux en fibresnaturelles (coton, laine...) peut avoir un effet néfaste

sur l’environnement dû notamment à certaines phases
de production, comme la décoloration, la teinture ou
l’impression du tissu. Les vêtements et les articleschaussants portant l’Eco-label européen sont meilleurs
pour la nature et pour l’utilisateur. Entre autresavantages, ils:

● sont produits via des processus économes en eau;● sont produits en évitant l’utilisation de colorants, de
pâtes d’impression et d’autres substances nocives; ● conservent leurs formes et leurs couleurs et sontcréés pour durer dans le temps.

Si vous suivez la Fleur, symbole de l’Eco-label européen,
vous pouvez porter des vêtements à la mode quirespectent l’environnement tout au long de leur cycle de
vie (voir schéma). Bref, les produits éco-labellisés sont
«naturellement meilleurs».

A természet barátja

KertészkedésAz európai ökocímke
csak kiváló teljesítményű és egyben
környezetkímélő termékekre kerülhet fel,
egy független testület elbírálása alapján.

A többi környezeti címke egy-egy szűkebb
területre utal: például azt jelzi, hogy 

az adott termék energiatakarékos vagy
újrafeldolgozható. Az ökocímke virág alakú

logója viszont a termék teljes életciklusára vonatkozóan
igazolja az alacsony környezetterhelést: a gyártástól 
az ártalmatlanításig. A fogyasztók az egész Európai Unió,
valamint Norvégia, Lichtenstein és Izland területén is
találkozhatnak vele.

Több mint 23 féle termék- és szolgáltatásfajta folyamodhat
a címke használatáért, a kategóriák köre pedig
folyamatosan bővül. Az ökocímke virágos logója többek
között környezetbarát háztartási gépeket, ruházkodási
cikkeket, kertészeti termékeket és idegenforgalmi
szálláshelyeket ajánlhat a vásárlók figyelmébe. 

Keresse a virágot!

A Z  E U R Ó P A I  Ö K O C Í M K E

Egészséges kertek Sok lakás- és 
kertesház-tulajdonos számára a kert 
jelenti a természettel történő legfőbb
találkozási pontot. A jó gazda számára a kert élelmet,
virágot és kikapcsolódást nyújt. A növények tisztítják 
a levegőt és kiszűrik a káros anyagokat. A gondtalan
kertészkedés azonban könnyen szennyezheti a talajt
és a talajvízet.

Az európai öko-címke segít abban, hogy az Ön kertje 
a természettel összhangban legyen. A Virág azt jelzi
Önnek, hogy egy kertészeti áru:

� jó minőségű;

� nem károsítja a környezetet, mindenekelőtt 
a vizeket; és

� világos használati utasítást ad a biztonságos 
és hatékony használathoz.

A talajjavítók és termesztő közegek hatással vannak 
a környezetre, amikor tartalmuk bemosódik az
élővizekbe. Az öko-címkézett termékek csökkentik
ezeket a veszélyeket és elősegítik a szerves anyagok
természetes életciklusát. Bátran állíthatjuk, ezek 
a termékek az Ön és a természet barátai.

The European Eco-label distinguishes products that meet high standards of both performance and environmental quality. Every product awarded the European Eco-label must pass rigorous
environmental fitness trials, with results

verified by an independent body.Other environmental labels cover specific
environmental concerns such as recyclability or energy
efficiency, but the Flower of the European Eco-label
stands for low environmental impacts throughout a
product’s life cycle — from manufacturing to disposal.
Consumers can find it across the European Union,
Norway, Liechtenstein and Iceland.Criteria exist for more than 23 types of products 

and services, with new categories continuously being
adopted. The Flower adorns, among other items,
environmentally friendly appliances, clothing,
gardening products and tourist accommodations.Look for the Flower!

T H E  E U R O P E A N E C O - L A B E L
Clean and green Cleaning products,whether used in a washing machine, a mop bucket or the kitchen sink, all contain cleaning agents that help to strip away

grime. After flushed down the drain, many detergents
cause undue harm to nature. By contrast, cleaning
products with the European Eco-label do the same 
job while causing minimal environmental harm. 
Eco-labelled detergents:● guarantee effectiveness — the products are tested

by independent laboratories for quality;● are labelled with clear guidelines for safe,
effective and efficient use; and● contain fewer hazardous chemicals.By following the European Eco-label Flower, you 

get products that tread gently on the environment
throughout their life cycle, from the creation of the
chemicals themselves, to their packaging, to their
disposal (see diagram). Simply said, Eco-labelled
cleaning products are better by nature.

Pózování 
s certifikátem

Výběr brožur o ekoznačce

Reklamy odkazující na Květinu 
nebo ji přímo zobrazující
Při plánování reklamní kampaně můžete zvážit použití Květiny jako oficiál-

ního “kolku” certifikujícího váš výrobek/výrobky. To může zahrnovat například 

zobrazení loga v inzerátech v časopisech stejně jako odkaz na logo v titulcích 

a textech. Ekoznačka EU také dobře funguje v televizních a rozhlasových spo-

tech a jiných způsobech reklamy.      

Zpráva o udržitelném rozvoji
Roční zpráva o udržitelném rozvoji je výborným místem pro využití 

Květiny.

VELETRHY A PROPAGAČNÍ AKCE
Veletrhy a propagační akce jsou výborným místem pro předvedení 

vaší vysoké environmentální uvědomělosti obchodním partnerům 

a zákazníkům. Mnoho společností jako Lenzing (použitý níže jako 

případová studie) použilo Květinu s velkým úspěchem na veletrzích.

KOMUNIKACE SE ZAMĚSTNANCI
Vaši zaměstnanci představují váš největší potenciál. Povzbuďte tento po-

tenciál šířením pozitivních zpráv a motivujte své zaměstnance tím, že jim 

řeknete, že jste získali ekoznačku.

Neformální diskuze s prodejci
Obzvláště vaši prodejci by měli o Květině vědět, protože to vašim 

produktům dodává přidanou hodnotu!

Firemní časopis
Pokud vaše společnost pravidelně vydává firemní časopis, proč tam 

nenapsat článek, ve kterém čtenářům řeknete o Květině?

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
Použijte Květinu na kancelářských potřebách, jako jsou obálky, psací 

potřeby, tužky atd.  
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Hlavním motivem 
stánku společnosti 

„Lenzing“  je „Květina“. 
Podívejte se také na 
zprávu na straně 12.

Zelená karta
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green card

Mehr als 2.000 Produkte mit dem 
Europäischen Umweltzeichen: www.eco-label.com

Ihr Wegweiser für 
nachhaltigen Einkauf

Seznam národních 
prodejních míst

Hrací kolo „Květiny“ je užívání 
na různých veletrzích a 
propagačních akcích 



13

Další prvky kampaně:

❍	Poutače (tři zavěšené cedulky 
spojené dohromady / výz-
doba obchodů)

❍	Venkovní plakáty (fasády 
obchodů)

❍	Velkoformátová srdce (v 
hypermarketech)

❍	Velkoformátové poutače (v 
hypermarketech)

❍	Balónky ve tvaru srdce s 
logem Květiny/Labutě 

❍	Dětské tašky obsahující vzorky 
výrobků

❍	Videoreklama v obchodech  
představující Christinu Roslyng 
(profesionální hráčku házené 
a jejího 7 a půl měsíce starého 
syna)

Prvky v místě prodeje
Velká srdce 
zavěšená po 
celém obchodě 

Plakát užívaný při lokálních 
událostech 

Z brožurek se matky 
dozví užitečné informace o 
ekoznačení a výrobcích 

Účinná  zelená      kampaň

Výstava výrobků v 
obchodě přidá propagaci 
ekoznačky na lesku

Úspěch této kampaně byl 
založen na užití různých 
prvků vystavených přímo 
na prodejních místech, což 
spotřebitelům umožnilo lepší 
orientaci a snadnější nalezení 
výrobků s ekoznačkou

12

Zvýšené prodeje, lepší povědomí o ekologických výrobcích:  

kampaň “Dánský týden Květiny” je perfektním příkladem úspěšné 

marketingové spolupráce mezi Evropskou radou pro ekoznačení a dán-

skými maloobchodníky

Paní Alsingová, mohla byste nám prosím krátce popsat “Dětskou 

kampaň v rámci týdne Květiny”?    

Naši kampaň v rámci týdne Květiny v Dánsku jsme pojmenovali 

“Našlapujeme opatrně za vás a vaše dítě”. Hlavním prvkem všech materiálů 

používaných v rámci kampaně bylo růžové srdce, na kterém stál nápis, že 

se staráme o zákazníky a jejich děti. Kampaň probíhala za úzké spolupráce 

s hlavními řetězci supermarketů, lékáren a drogerií v Dánsku. Také jsme 

spolupracovali s družstevním obchodním řetězcem Co-operative Whole-

sale Society, odbory životního prostředí na městských úřadech, “zelenými 

průvodci”, dobrovolnickými environmentálními organizacemi. A v nepos-

lední řadě jsme požádali časopis “Tænk”, což je spotřebitelský poradenský 

magazín, aby provedl laboratorní testy tří skupin výrobků důležitých pro 

mladé rodiny: prací prášky, dětské dupačky a kosmetika určená pro péči o 

pokožku (pleťové vody a krémy).

Cílem celé kampaně bylo sdělení, že ekoznačka:

•		 také	chrání	vaše	zdraví	=	přísná	pravidla	týkající	se	složení	výrobku,

•		 usnadňuje	 výběr	 produktů,	 které	 jsou	 šetrné	 k	 životnímu	 prostředí	

a nepoškozují zdraví (stačí najít ekoznačku a nemusíte už studovat 

chemické složení výrobku), a    

•		 pomáhá	omezit	použití	škodlivých	chemikálií.

Naše kampaň zahrnovala následující aktivity: 

•		 Prodejní	místa:	výlohy	obchodů,	nápisy,	plakáty

•	 Inzerce:	tisk	(časopisy	pro	děti	a	noviny)	a	internet

•	 Testy	 výrobků	 ve	 spotřebitelském	 časopise	“Tænk”	 (také	 jsme	 dodali	 

10 000 výtisků časopisu našim partnerům, aby je rozeslali mladým  

rodinám)

Interview s  Susan Alsing, 
Ecolabelling Denmark

» Dle zkušeností 
prodejců došlo 

k navýšení prodeje 
až o 600 % «
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Jak vydělali maloobchodníci? A jak výrobci produktů s ekoznačkou?

Maloobchodníci hlásili zvýšené prodeje a výrobci produktů s ekoznačkou byli rádi, že jsme 

“otevřeli dveře” přímo jejich cílovým skupinám a představili jim jejich produkty.

Jak fungovala spolupráce se společnostmi vlastnícími certifikát ekoznačky? 

Tyto společnosti přispěly vzorky svých výrobků pro tašky pro děti. Byly velmi rády, že nám mohou 

své výrobky nabídnout, protože věděly, že je můžeme předat dále spolehlivějšími cestami, než 

by to mohly udělat samy.

Práce s tiskem a tištěné materiály

Reklamní materiály - např. ve všech reklamních letácích společnosti “Coop“ supermarket byla vyobrazena „Květina“

„Online marketing“ - jeden z prvků internetové kampaně
Všichni partneři demonstro-
vali svou vůli propagovat 
„Květinu“ ve svých tištěních 
materiálech. Marketingový 
tým rovněž umístil reklamu 
ve vybraných časopisech a na  
internetových stránkách. 
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•	 Místní	akce	–	20	okresů	se	zúčastnilo	kampaně

•	 Tiskové	aktivity	(lokální	zaměření)

•	 Webová	stránka	kampaně	obsahující	soutěž	(ceny	s	ekoznačkou)

•	 Využití	“velvyslanců”	(reklamy	v	obchodech,	PR	akce	a	tiskové	zprávy)

Našimi obchodními partnery byly obchodní řetězce, drogerie a lékárny, které s námi sdílely zájem 

o propagaci ekoznačky, protože jejich dětské výrobky a loga byly také zobrazeny na nápisech a 

plakátech. Tyto subjekty dostaly možnost použít vždy jednu stranu srdce k zobrazení výrobku 

označeného ekoznačkou.

To v praxi znamenalo, že tyto řetězce měly fakticky pocit, že jim kampaň “patří”, což pro ně byla 

výborná motivace k použití reklamního materiálu, který jsme jim nabídli!

Jaké byly výsledky?

Pravděpodobně neexistuje cílová skupina, která by byla k našim sdělením vnímavější než mladé 

matky (a otcové). Mají velký strach o své děti a o budoucnost – jak co se týče životního prostředí, 

tak zdraví – a skutečně chtějí činit ta “správná” rozhodnutí, když si vybírají výrobky pro své děti. Při 

několika příležitostech během týdne kampaně a po něm jsme měli možnost promluvit k velkým 

skupinám mladých matek. Při každé takové příležitosti jsme byli překvapeni, kolik toho už věděly 

o různých chemických látkách, alergiích atd. Všechny byly velmi nakloněné našim výrobkům a 

tomu, co jsme říkali, a žádaly více informací o možnostech, jak tyto výrobky nalézt. Chtěly, aby bylo 

snadné je najít v obchodech (upozorňující nápisy atd.),  a to nejen během kampaní.

Všechny řetězce, které se účastnily kampaně, nabízely během tohoto týdne speciální slevy a 

všechny hlásily zvýšený prodej zboží s ekoznačkou pro děti. Výsledky dánského Týdne Květiny 

v	roce	2006	byly	porovnány	s	jiným	týdnem,	kdy	také	běžela	kampaň	(index=100):	Coop:	index	

400, Dit Apotek: index 468, Dansk Supermarked: index 109, Matas: index 600, Dermapharm:  

index 125.

» Náš recept na úspěšnou zelenou kampaň: 
partnerství, partnerství, partnerství «
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Evropská ekoznačka na veletrhu 
textilu v Paříži v roce 2006

Informace na veletrhu 
Vhodný příklad využití „Květiny“ na veletrhu dává jasně najevo 
environmentální závazek všem zúčastněným  stranám! 

THE EUROPEAN ECO-LABEL GUARANTEES THE
ECO-FRIENDLINESS OF LENZING FIBERS 

Lenzing is the only fiber manufacturer to have been awarded the 
"European Flower", the environmental logo of the European Union. 
The “flower” represents a unique certification system which makes it possible 
for consumers to recognize eco-friendly products. This award demonstrates 
once again that Lenzing is setting new standards in the field of sustainability 
and the use of ecological technologies.

CRITERIA TEXTILE FIBERS

Criteria exist for more than 23 types of products and services, with new categories 
continuously being adopted. One of the major criteria is for textile fibers of which 
Lenzing is the only license holder. It offers the following environmental advantages for 
consumers and producers:

- A limited use of substances harmful to the environment
- Limited substances harmful to health
- Reduced water and air pollution
- Textile shrink resistance during washing and drying
- Colour resistance to perspiration, washing, wet and dry
  rubbing and light exposure

THE EU ECO-LABEL FOR PRODUCTS

The European Eco-label is an official environmental award scheme issued by the 
European Commission in cooperation with the Member States. It distinguishes 
products that meet high standards of both performance and environmental quality. 
The Flower of the European Eco-label stands for low environmental impacts 
throughout a product’s life cycle — from manufacturing to disposal. Consumers can 
find it across the European Union, Norway, Liechtenstein and Iceland. Every pro-
duct awarded the European Eco-label must match strict environmental criteria, with 
results verified by an independent body. Further details: www.eco-label.com

THE EUROPEAN ECO-LABEL 

World Leader in
Cellulose Fiber Technology

Letáky

Informace pro partnery  
Specifické letáky určené 
pro informování 
marketingových oddělení 
velkoobchodních 
partnerů.

100 % ORGANIC

TENCEL® AWARDS

PRODUCTION RAW MATERIAL TEXTILE APPLICATION

The basis is a natural raw material. TENCEL® is extracted from wood pulp and is 100 % biodegradable. The wood used comes from
tree farms that practice sustainability. It was awarded the European quality seal PEFC and the international FSC. Wearing TENCEL®

makes you feel good.

TENCEL® has received numerous
awards for its environmentally
friendly manufacturing process. 

Wood is a replenishable raw materi-
al. For TENCEL® only wood from
tree farms which practice sustaina-
bility is used.

The TENCEL® fiber can be used in
a wide range of applications and
contains no toxic substances.
This purity makes it suitable for
baby’s wear as well as adults.
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Jak používáte Květinu EU ve svém marketingu? 

Květina EU je na našich letácích (pro manažery marketingu), ve všech našich firemních brožurkách, 

na našich webových stránkách, v našich materiálech, které jsou k dispozici na prodejních místech. 

A jak jsem již zmínila, Květinu také využíváme na tiskových konferencích a seminářích. 

Pokud byste mohla vrátit čas, ucházela byste se s vaší firmou o Květinu znovu?

Ano, rozhodně! Na trhu pro nás neexistuje lepší označení

Brožura společnosti Lenzing 

Informace pro spotřebitele
„Květina“ i další certifikáty jsou zmíněny ve 
většině informačních brožur společnosti 
Lenzing určených  pro spotřebitele.

Při marketingových 
aktivitách  v Japonsku 
používá společnost   
Lenzing logo „Květiny“ 
přímo na výrobcích – 
krok, který se setkal s 
velkým úspěchem, a to 
dokonce i v Japonsku. 

Značky na produktech 

Zodpovědná strategie     firmy Lenzing
Christina Kreuzwieserová, globální 

komunikační manažerka firmy 

Lenzing, vysvětluje, proč je ekoznačka 

EU (Květina) přesně tím pravým pro 

tohoto světového výrobce textilu. . 

Proč se vaše společnost původně rozhodla ucházet o Květinu?

Existuje mnoho ekoznaček, ale pouze oficiální certifikát jako Květina EU zabrání tomu, aby byli 

zákazníci mateni, a zároveň nabízí určitou jistotu.   

Co vaše společnost zatím ze získání Květiny vytěžila? Napadají vás nějaké konkrétní 

úspěchy? 

Ve Spojených státech, kde je příliš mnoho ekoznaček, máme marketingovou výhodu. Evropská 

komise se tam těší velmi dobré pověsti. Zvláště v USA platí, že lidé berou ekoznačku EU jako 

oficiální ocenění a ne jen jako jeden z mnoha podobných certifikátů. Ekoznačka EU je sama o 

sobě pěkným příběhem k vyprávění!

Jsou ale zisky také měřitelné?

Zaznamenali jsme příznivý ohlas v médiích ve městech, kde Lenzing pořádal tiskové konference, 

jako například Šanghaj, Peking, Soul,  New York, Los Angeles a Paříž. 

Hlavně ekonomická média o Lenzingu a Květině hodně psala. Nyní nastal vhodný čas spustit mar-

keting výrobků označených Květinou EU - je jen třeba zmínit udržitelnost a životní prostředí.     

Jaké akce v současné době v souvislosti s Květinou pořádáte?

Lenzing pořádá obchodně-propagační cestu po Evropě. Rozdáváme letáky, které maloobchodům 

jako Woman’s Secret, Mango a C&A objasňují, co znamená, že výrobek je udělena Květina. Reakce 

ze strany pracovníků marketingu je zatím špičková, protože životní prostředí je pro ně v současné 

době nejdůležitějším tématem.

»Ekoznačka je sama o sobě pěkným příběhem k vyprávění «
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Informace o ekoznačce na internetu  

Logo „Květiny“ je vyobrazeno vedle všech certifikovaných 
výrobků. Pouhým kliknutím na odkaz dostane zákazník 
další informace o společnosti Sharp a „Květině“.

Spolupráce s Ekoznačkou EU 
na veletrhu “IFA Berlin”

Cílevědomá společnost Sharp uskutečnila 
náročnou cross-marketingovou kampaň v 
roce 2006  na IFA Berlin.

Kde přesně Květinu používáte?

Vydali jsme několik tiskových zpráv, televizní komplety nesoucí ekoznačku EU byly propa-

govány na veletrzích a výrazně prosazovány v katalozích Sharpu a na firemních webových 

stránkách po Evropě. A v neposlední řadě byli naši obchodníci vyzváni, aby propagovali naše 

televize s Květinou.

Pokud byste mohl vrátit čas, ucházel byste se s vaší firmou o Květinu znovu?

Ano, rozhodně bychom se přihlásili znovu. Sharp zatím úspěšně požádal o Květinu pro 40 TV 

kompletů a bude tak činit i nadále.

sharp corporation innovation and ecology thinking today of tomorrow

Many Sharp products now have national and international
environmental labels. Our SH1 LCD TV series was one of the
world’s first generation of TV sets to be awarded the EU’s Eco-
label. Sharp works hard to attain high environmental
standards, and has now followed on with a range of LCD TVs
that all meet the ecological criteria for obtaining the EU Eco-label.

Saving energy:
- Much lower energy consumption (approx. 25-30 %) in 

comparison to a comparable cathode ray tube TV set.

Saving resources:
- Much lower volume and much longer lifetime in 

comparison to conventional cathode ray tube TV sets.
- Availability of spare parts up to 7 years after end of 

production.

Reusing raw materials:
- Easy dismantling of the set and the careful choice of 

recyclable materials increases reusability after the usage 
phase of the product.

These stringent environmental criteria are also met by the
new TV sets in the P55E and GA9E series and by the LC-
20S4 model now being
launched by Sharp. Besides
technological highlights
such as the brilliant picture
quality with PAL optimised
resolution of 960 x 540
pixels (P55E series) and
outstanding HDTV image
presentation with greater
contrast and pixel speed
(GA9E series), the new LCD
TVs stand out by their environmentally sound attributes
in compliance with the EU Eco-label. Yet again, Sharp has
proven its ability to create innovative products while
promoting environmental protection at the same time!

The conservation of nature is the shared interest of companies
and consumers. The aim of manufacturing innovative products
that harmonise with environmental factors is also encouraged
by the European Commission. Since 1992 the Commission
has awarded the EU Eco-label, which is also called ”the
Flower” in the member states of the EU. It awards products
and services that comply with especially strict environmental
criteria. The ecological examination takes account of all phases
of a product – from manufacture, through use right up to
disposal. The EU Eco-label helps the responsible and
environmentally aware consumer to make
decisions in favour of environmentally
friendly quality products. Products
that have been awarded the EU
Eco-label can easily be recognised
by the flower symbol.

To find out more about Sharp

TVs with the EU Eco-label, visit

www.sharp-eu.com

Since it was founded in 1912, Sharp – more than practically
any other company – has pursued the goal of improving the
quality of life for people all over the world with innovative and
outstanding technologies. But, alongside the highest possible
standard for our products, the protection
and conservation of the environment is
an equally important concern to us. Starting
from this awareness, Sharp Corporation
operates a consistent environmental
strategy that systematically realises
responsible dealings with our natural
environment in the whole company
worldwide. The urgent ecological problems, in particular global
warming, pose major challenges to humanity which can only
be met with care and determination.

Based on this realisation and its own sense of responsibility,
Sharp Corporation has adopted a number of policy
guidelines for an all-embracing environmental
management strategy:

• To promote environmental awareness throughout the 
organisation

• To create environmentally friendly technologies and products

• To minimise the eco-footprint of our factories and production
processes

• To environmentally optimise our logistics and packaging

• To comprehensively communicate environmental themes to
our customers and partners

On this basis, Sharp Corporation
will consistently pursue its aim
of shaping the future as an
environmentally friendly and
progressive company that aspires
to sustainable growth and
champions the protection of the
environment in equal measure.

In the Beginning is the Vision –
The Green Minded Company

Our LCD TV Sets –
Eco-Awareness with Distinction

The EU Eco-Label –
Together for the Sake of the Environment
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18.  LC - 32P55E
20.  LC - 37P55E 
21.  LC - 32GA8E
22.  LC - 37GA8E
23.  LC - 32BV8E
24.  LC - 37BV8E
25.  LC - 26SA1E
26.  LC - 32SA1E
27.  LC - 32SA1EA
28.  LC - 37SA1E

Many Sharp products now have national and international environmental labels. Our 
SH1 LCD TV series was the world’s fi rst generation of TVs to be awarded the EU’s 
Eco-label.

TV appliances with the Eco-label have:

- reduced energy consumption during use and standby,
- few harmful substances,
- designs for improved durability, easy disassembly and recycling,
- user information for environmentally friendly use

Besides technological highlights such as Advanced super view and Black TFT LCD, 
the new LCD TVs are outstanding for their environmentally sound attributes in con-
formity with their EU Eco-labelling. Yet again, Sharp has proven its ability to create 
innovative products while promoting environmental protection at the same time!

LC - 37GA9E

What is the European Eco-label?

The conservation of nature is in the common interest of many companies and con-
sumers. The aim of manufacturing innovative products that harmonise with environ-
mental factors is also encouraged by the European Commission. Since 1992, the EU 
Commission, in co-operation with its member states, has established a 
certifi cation scheme for products and services: the European Eco-label.
The European Eco-label, also called the “Flower”,
- is a voluntary eco-label scheme
- can only be met by approx. 30% of the products per category on the market
  (thus guaranteeing that the selected products meet strong environmental criteria)
- has been awarded to more than 300 licensed companies on more than 
  2,000 products
- covers several product categories (PCs, refrigerators, TVs, washing machines, etc.)

29.  LC - 42SA1E
30.  LC - 26SV1E
31.  LC - 32SV1E
32.  LC - 32SV1EA 
33.  LC - 37SV1E
34.  LC - 32RA1E
35.  LC - 37RA1E
36.  LC - 20SD4E
37.  LC - 20SD5E
38.  LC - 20S5E

  8.  LC - 26GA6E
  9.  LC - 32GA6E
10.  LC - 37GA6E
11.  LC - 15SH2E
12.  LC - 20SH2E
13.  LC - 32GA9E 
14.  LC - 37GA9E
15.  LC - 32BV9E 
16.  LC - 37BV9E
17.  LC - 26P55E

  1.  LC - 13SH1E
  2.  LC - 15SH1E
  3.  LC - 20 SH1E 
  4.  LC - 20S4E
  5.  LC - 26P50E
  6.  LC - 32P50E
  7.  LC - 37P50E

SHARP LCD TVS – ECO-AWARENESS
WITH DISTINCTION.

Brožury obsahují informace o „Květině“

Informace o „Květině“ na produktovém letáku „Květina“ byla výrazně použita  v posledním katalogu 
produktů. 

     Úspěšná cesta                firmy  Sharp
Obchod společnosti Sharp s televizory je zeleným obchodem! Díky Květině firma 

těží z větší publicity a lepšího pokrytí v médiích.

Proč se vaše společnost původně rozhodla ucházet o Květinu?

Cílem Sharpu je zlepšit kvalitu života lidí prostřednictvím inovativních a unikát-

ních technologií. Ale kromě nejvyššího možného standardu našich výrobků pro 

nás musí být stejně důležitá i ochrana životního prostředí, pokud se chceme 

stát environmentálně vysoce pokročilou společností. Proto jsme se v roce 2005 

rozhodli ucházet o Květinu a ukázat tak vnějšímu světu vysokou kvalitu našich 

výrobků. Květina pomáhá zodpovědným, environmentálně uvědomělým 

zákazníkům rozhodnout se pro vysoce kvalitní výrobky, jejichž výroba je plně v souladu s och-

ranou životního prostředí. 

 

Co vaše společnost zatím ze získání Květiny vytěžila? 

Sharp využívá různých příležitostí k prezentování svých televizorů za pomoci Květiny. Při 

událostech s přímým kontaktem na zákazníka - jako spotřebitelské veletrhy IFA 2005 a 2006 v 

Berlíně - jsme zaznamenali kladné reakce. Ve spolupráci s německou zásilkovou službou začal 

Sharp nedávno s propagací televize s ekoznačkou, u které je dokonce garance, že po dobu 10 

let nebude mít žádný vliv na klima. Od obdržení prvního ocenění byly LCD televize Sharp s 

Květinou EU propagovány v různých novinách, magazínech a na webových stránkách.     

Proč Květinu pravidelně používáte při svých marketingových aktivitách?

Zaprvé je Květina nepochybně značka kvality, která inovativním mezinárodním společnostem, 

jako je Sharp, umožňuje dokázat svou vedoucí pozici v oblasti ochrany životního prostředí. 

Zadruhé také umožňuje environmentálně uvědomělým zákazníkům kvalifikovaně nakupovat 

na základě hodnocení nezávislého a respektovaného subjektu.

Sharon Heymann, 
Environmentální 
Marketingová 
Manažerka Sharp 
Electronics (Europe) GmbH

»Jak média, tak nevládní organizace jasně uznávají obrovské úsilí 
Sharpu o ochranu životního prostředí, což mu přináší ocenění.«
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Ať už hledáte cokoliv, téměř určitě to 
naleznete díky následujícímu zdroji:

Váš odpovědný orgán pro ekoznačení 

Odpovědné orgány pro ekoznačení jsou organizace v jednotlivých státech 

zodpovědné za implementaci ekoznačky EU v Evropě. Informují o postupu 

přihlášení se, podávají informace a pomáhají firmám poskytováním poraden-

ství. Seznam odpovědných orgánů pro ekoznačení můžete najít na oficiálních 

stránkách Evropské komise. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/tools/competentbodies_en.htm

Systém udělování ekoznačky Společenství: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel

Produktový katalog – tato webová stránka obsahuje elektronický katalog všech 

ekoznačených výrobků a služeb.

http://www.eco-label.com

Podpora ekoznačky – Váš kontakt pro detailnější informace přihlašovacích  

procedurách, brožurách a kontaktech.

eco-label@biois.com

Environmentálně šetrné veřejné zakázky – oficiální webová stránka 

Evropské komise 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/

Marketing ekoznačky – pro další informace ohledně marketingu ekoznačky, 

umístění loga, reklamy apod. zašlete prosím email na:

ekoznacka@cenia.cz nebo ecolabel@ec.europa.eu

Ekoznačení v České republice 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Agentura pro ekologicky šetrné výrobky

www.ekoznacka.cz

Kde  mohu získat další 

informace?


