Lahve
TRASH HERO
Protože bychom chtěli, aby
byla pitná voda zadarmo a
protože PETky se válejí všude,
vymysleli jsme kouzelnou lahev.
Lahev Trash Hero

Co je lahev Trash Hero?

Nerezová lahev 0,75 l, se kterou dostaneš vodu zdarma u všech partnerů
Trash Hero nejen v České republice, ale také napříč jihovýchodní Asií.

Jak to funguje?
Partnery Trash Hero v tomto projektu mohou být např.
kavárny, bary, restaurace, hotely, hostely atd.
Lahve se vyrábějí v Číně a Trash Hero zajišťuje distribuci
lahví partnerům. Trash Hero prodává partnerům lahve
s nulovou marží, tzn. pouze za náklady na výrobu,
přepravu a clo (~154 Kč/ks) + poštovné po ČR.
Partnerské podniky prodávají lahve svým zákazníkům
za jednotnou cenu 250 Kč. Partneři mohou také lahve
darovat, např. jako odměnu, výhru nebo součást balíčku.
Jako protislužbu poskytují Trash Hero partneři pitnou
vodu zdarma každému, kdo přijde s lahví Trash Hero,
ať už ji koupil kdekoli.

Partnerské podniky
jsou viditelně
označené
samolepkou na
dveřích a/nebo
cedulí/plakátem
v interiéru.

samolepka 7x15 cm

plakát A4

Proč to děláme?
1) Snažíme se předcházet vzniku plastového
odpadu. Lidé, kteří mají lahev Trash Hero, si
obvykle nekupují PET lahve.
Od prosince 2014 jsme prodali přes sto
tisíc lahví, což podle našich propočtů
zabránilo vzniku odpadu v množství
přibližně 38 milionů jednorázových PETek.
2) Podporujeme a posilujeme trend věcí
na opakované použití, jako protiváhu
k jednorázovým plastům.
3) Přáli bychom si, aby „kohoutková
zadarmo” zůstala v ČR standardem.
A aby si lidé nemuseli chodit točit vodu
do vlastní lahve pokoutně na záchod.

FAQ: Obvyklé otázky
Jak se zapojit?
Kontaktujte Trash Hero Czech republic na webu
https://www.trashhero.cz/, Facebooku nebo Instagramu
a napište nám, že byste se chtěli přidat do projektu lahví
TH. Lahve zašleme přímo k vám, případně je předáme
osobně. Spolu s lahvemi vám také pošleme samolepku
na dveře a interiérový plakát, aby vaši zákazníci viděli,
že jste součástí projektu, prodáváte lahve a doplňujete
zdarma pitnou vodu.
Kolik lahví mohu objednat?
Záleží na vás. Není stanovený minimální nebo
maximální počet. Pro začátek doporučujeme
5 až 10 lahví. Běžné objednávky jsme schopni
realizovat obratem.
Jakmile dojdou skladové zásoby, budeme objednávat
znovu z Číny. Doba dodání je pak 2 až 3 měsíce a je
třeba zaplatit předem.

Jak má vypadat doplňovací stanoviště?
Ideálně jako usměvavá obsluha, co lahev
doplní z kohoutku za barem, v kuchyni apod.
Kohoutek v umyvadle na záchodě se nepočítá. :P
Alternativně může být taky někde vhodně
umístěný barel nebo jiný nádoba, ze které si
může člověk natočit do lahve pitnou vodu sám.

Vyděláme na tom, nebo proděláme?
Na vodě neproděláte.
Litr kohoutkové vody stojí přibližně 10
haléřů. Marže z jedné prodané lahve tak
pokryje náklady na doplnění cca 1300
Trash Hero lahví kohoutkovou vodou.
Navíc bývá obvyklé, že když už si u vás
někdo natočí vodu, taky si něco koupí,
ať už je to kafe nebo něco k jídlu.
A pak jsou tady recenze na internetu
(např. na Trip Advisoru). Co si budeme
povídat, eko je teď v kurzu a lidi milují
právě takové drobnosti jako voda zdarma
a spolupráce svých oblíbených podniků
s ekoneziskovakami. ;)

Nevydělám ale víc na balené vodě?
V penězích? Velmi pravděpodobně ano.
Ale tady přece nejde jen o peníze. Podporovat doplňování
lahví znamená společně pečovat o naše životní prostředí.
A to je víc než peníze. Nebo ne?

Chcete lahve i ve vašem podniku?
Napište nám na lahve@trashhero.org

