


REKLAMNÍ AGENTURA  
GREEN CAT

Chytrá a šetrná reklama… Co si pod tím představit? 
Vynechme všechny třesky plesky a řekněme to jednoduše.
 
Jsme ostřílení matadoři na reklamních kolbištích, máme letité 
zkušenosti práce pro velké korporace i menší firmy. A navíc solidně 
rozumíme ochraně životního prostředí. A v čem je tahle unikátní 
kombinace dobrá?

Věříme, že marketing a ekologie se nevylučují. Naopak, přirozeně 
se potřebují.

Velkým pomáháme snížit svoji sloní stopu a zviditelnit aktivity 
přívětivé k planetě. Pracujeme s menšími a zapálenými, aby svými 
projekty nadchli a motivovali nové zákazníky.

Pomáháme ukázat dobré a smysluplné projekty těm pravým lidem. 
Klasickému marketingu dáváme čerstvou šťávu bez éček. Předsta-
vuje nové trendy. A to vše šetrně, s ohledem na planetu i rozpočty.
Následující stránky Vám přinášejí nápady, které můžete využít i ve 
svých projektech. 
 
Tak pojďme na věc.
 
Vaše Green Cat

Víme,  
jak dosáhnout  

chytré a šetrné  
reklamy.



Ani jeden strom  
nepadne zbytečně.



Když potřebujete  
tisknout….

Milujeme recyklovaný papír, nejen protože je ekologický, ale i he- 
boučký na omak. Pravda, tisk na něj je kapku náročnější, ale i fotky 
umíme bravurně. 

Pokud klient vyžaduje dokonalé podání barev, volíme FSC papír.

Spoustu materiálu ušetříme také chytrými formáty s minimem od-
padu. Když už nějaký odpad vznikne, pečlivě recyklujeme. Neplýt-
váme barvou, raději se namáháme s chytrou a výraznou grafikou.
S nadšením vám kompletně zpracujeme cokoliv od vizitky až po 
velký katalog. Rádi se blýskneme vlastní grafikou, ale ochotně tisk-
neme ekologicky i z vašich dodaných dat.  
 
Populárním firemním dárkem jsou úžasné sešity a diáře od čes-
kých designérů z recyklovaného papíru, které se vyrábějí u nás v ČR. 
Můžete vybrat z hotových vzorů, nebo společně vytvoříme originál-
ní kousek přesně pro vás.

Ekoškoláci třídí papír levou zad-
ní. My toho využili a metodiku 
pro jejich učitele jsme natiskli 
právě na recyklovaný papír. Po-
starali jsme se o koncepci celé 
příručky, úpravu textů a visuály. 

„LÍH nechte do koktejlů…“

Používáme moderní ofsetové technologie, 
které minimalizují množství odpařovaného 

lihu při výrobě.



NÁPAD:

Nákupní seznam, geniální 
myšlenku, nebo telefonní číslo 
je nutné okamžitě zapsat. Ten-
to poznámkový bloček jsme 
natiskli na volné místo na 
archu brožurky o odpadech. 
Nejen, že nezatížil přírodu,  
ale navíc nestál ani korunu.

100% recyklovaný pa-
pír vyrobený pouze z druhotných 
vláken. Nejčastěji používaný recyk-
lovaný papír je v síle 60 – 100 g/m2 
a recyklovaný karton 160 – 250 g/m2. 
Recyklovaný papír může být i běle-
ný, upřednostňujeme ale přírodní. 

FSC důvěryhodný systém certifi-
kace dokládající, že dřevo pochází 
z šetrně obhospodařovaných lesů. 
Certifikace sleduje celý zpracovatel-
ský řetězec = každý finální výrobek 
je označen unikátním kódem, každý 
zákazník si tak může zkontrolovat, 
že výrobek opravdu pochází z udrži-
telně opečovávaného lesa. Díky své 
transparentnosti má tato certifikace 
největší kredit a podporu.

PEFC variantní certifikace eko-
logického lesního hospodářství. 
Názor Green Cat: oproti FSC méně 
transparentní systém, dávám 
přednost FSC. 



Oblečte se  
bez výčitek

Vybíráme pouze textil vyrobený z udržitelných materiálů, jako je 
například bio bavlna a nebo bambus.  
 
Objevte materiál budoucnosti - bambus. Nejen, že je na dotek 
příjemný, ale hlavně jeho pěstování je mnohem šetrnější než 
pěstování bavlny. Bambus je vskutku skromný chlapík, takže není 
potřeba půdu tolik hnojit ani zavlažovat. 

Nově jsme se nadchli pro recyklované materiály – recyklovanou 
bavlnu nebo tkaniny z reycklovaného PETu. 

Velmi atraktivní je pestrá kolekce EarthPositive®, při jejíž výrobě se 
navíc používá energie z obnovitelných zdrojů.

Všechny materiály i provedení je nejlépe vidět na vlastní oči. Přijďte 
se podívat na vzorky do Green Cat, je to skvělá inspirace. Případně 
vám je rádi přivezeme. 

Elegantním a módním  
moaré se pyšní textil  
z recyklované bavlny.

„OBLEČTE SE DO PET LAHVE“

Nevejdete se do ní?  
Přijďte si k nám vyzkoušet textil  

z recyklovaného PETu.



Oblečení doplňují nejrůznější tašky z biobavlny, recyklovaných 
PET lahví, zbytků látek, nebo třeba stylová retro Česká síťovka.
Nabízíme kompletní ekologické řešení. Při brandování upřednost-
ňujeme šetrnější metody: výšivku, visačky atd. Ale i potisk zvládne-
me. Tiskneme barvami, certifikovanými podle mezinárodního BIO 
standardu GOTS. Tiskáren, které mají tento certifikát, je na světě za-
tím pouhá hrstka a jsme šťastní, že jsme jednu našli i u nás. Žádné 
obavy, potisk je super kvalitní a dokonce za stejnou cenu jako ten 
obyčejný. Čisté svědomí získáte jako bonus.

Bohužel objevit výrobu textilu nedaleko naší kotliny je, zdá se, 
nemožné. Většina produkce probíhá v Bangladéši a podobně. Nej-
blíže jsme nalezli továrnu v Turecku. Alespoň pečlivě prověřujeme 
celý dodavatelský řetězec, který nám garantuje zodpovědný přístup 
a etické podmínky, včetně férové odměny za práci pro dělníky. 

BIO nebo-li  
organická bavlna  
tato certifikace dokazuje, že bě-
hem pěstování bavlny nedošlo 
k použití žádných chemikálií po-
škozujících zdraví člověka a život-
ní prostředí.

EarthPositive®  
kolekce z BIO bavlny. Při výrobě 
se navíc využívá energie z obno-
vitelných zdrojů (větrné a solární) 
a tím uhlíkovou stopu snižuje na 
minimum = o celých 90%. Za-
tímco výrobou běžného trička se 
do atmosféry vypustí zhruba 6kg 
skleníkových plynů, výrobou bio-
trička jich vznikne jen asi 600g! 
Hodnota uhlíkové stopy je pro-
počítávána a certifikována nadací 
The Carbon Trust.

PET recyklace  materiál 
PET, ze kterého se vyrábějí nápo-
jové obaly, je možné recyklovat 
pouze omezeně. Podruhé z něj už 
lahve vyrobit nelze. Naopak skvěle 
se z něj vedou trička, mikiny nebo 
bundy.

Bambus  je nenáročný na živiny 
a vodu – té potřebuje až 5x méně 
než bavlna. I jeho zpracování je 
přívětivé. Textil z bambusu nabí-
zíme ve směsi s biobavlnou (70% 
bambusu a 30% biobavlny).

NÁPAD:

Textilní klíčenka ze zbytků látek 
vyrobená chráněnou dílnou na 
Vysočině. Co kus to originál.  
Za pár korun, moře muziky.

Typy potisku  tohle je roz-
sáhlejší záležitost, ale důležitá. 
Přečtěte si, který potisk je nejše-
trnější a jak ekologicky řešíme 
náročný sítotisk na blogu Green 
Cat http://green-cat.cz/detail/cz/
ekologicky-potisk-textilu 



KONEC KRÁMŮ  
Z TRAMTÁRIE.



Rozdávejte to,  
co byste sami  
chtěli dostat

Jednoduchá rada. Řídí se jí ale někdo? My stoprocentně!
Jak definujeme reklamní předměty přijatelné pro planetu?  
Pro nás to jsou praktické a smysluplné věci, které obdarovaný  
okamžitě nevyhodí, ale bude s chutí užívat.

Smysluplnost je tedy základem. 

Skóre pro přírodu pak vylepšujeme dalšími body: 
•	 výroba v ČR, nebo co nejblíže
•	 obnovitelné materiály jako třeba dřevo, papír, bavlna, sklo…
•	 recyklované nebo alespoň recyklovatelné suroviny
•	 šetrná, etická výroba a tak dále.

Věříme v záchranu exotického 
dřeva z jednorázových palet. 
Druhý život dřevo zažívá jako 
chladící stojánek pod počítač 
a prodlužuje tak život i jemu. 
V tomto stojánku našly palety 
druhý život a raduje se z toho ne-
jen váš počítač, ale i vaše páteř.

„ASPOŇ O MILION MÉNĚ...“

Přibližně milion jednorázových kelímků  
se na světě každou minutu vyhodí.  

Cestovní vícerázové hrnky jsou účinní  
pomocníci proti tomuto zbytečnému  

odpadu. Třeba takto mohou vaše  
reklamní dárky pomáhat Zemi. 



Naší vášní je opakovatelné využití surovin. Jednoduše: pro nás je 
odpad poklad. Neříkejte „fuuuuuj“, dokud to neuvidíte. Úžasné 
dárky umíme vyrobit takřka z čehokoliv - ze starých počítačových 
komponentů, poškozených látek, reklamních poutačů, či vyhoze-
ných sandálů posbíraných na pláži. Spolupracujeme s předními 
designéry a nejoriginálnějšími výrobci a díky tomu nabídnete 
svým zákazníkům a partnerům opravdu unikátní a nezapomenu-
telné kousky.

NÁPAD:

Házejte bomby! Rozhodně 
vás nenavádíme k anarchistic-
kým kouskům. Ale znáte SEED 
BOMBS? Kamkoliv hodíte, tam se 
zazelená. S radostí je pro vás vy-
robíme u nás s kytičkami, kterým 
se v naší kotlině daří.

reusing*  druhotné využití 
odpadu beze změny materiálové 
struktury. Jednoduše, když si do 
prázdného kyblíku od barvy za-
sadíte rajčata, je to reusing. Když 
jej hodíte do kontejneru na plast, 
a vypadne z výroby jako zahradní 
lavička, jedná se už o recyklaci. 
*užívá se i výraz upcycling

recyklace  opětovné cyklic-
ké využití odpadů a jejich vlast-
ností jako druhotné suroviny ve 
výrobním procesu. Některé mate-
riály lze plnohodnotně recyklovat 
např. sklo, hliník, kov. U jiných 
je naopak možnost opětovného 
využití omezená např. nápojové 
kartony, PET…

obnovitelné  
materiály  přírodní materi-
ály, které nejsou vyrobeny z fo-
silních zdrojů (nejčastěji z ropy). 
Např. dřevo, hlína, rostlinná vlák-
na, vlna, přírodní barvy, bioplast … 

BIOplast takřka je nerozeznáte 
od běžných plastů, mívají stejné 
vlastnosti, jsou pružné, ohebné 
i odolné. Jejich základ tvoří bio-
masa, u nás povětšinou škrob 
z brambor, či kukuřice. Výroba není 
jednoduchá. Ale výhody jsou velké, 
úspora ropy a hlavn: bio plast je 
rozložitelný. Nevzniká tedy odpad, 
který je třeba likvidovat. Ale pozor, 
musíte jej kompostovat, zahrabán 
ve skládce se nerozloží.
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Dětem rozumíme  
a rozhodně je  
nepodceňujeme.

Naše dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dětí a teenagerů pro-
mítáme i do vymýšlení dárků zaměřených na mrňouse.

Neslevujeme z požadavků na šetrnost a smysluplnost a navíc usiluje-
me o to, aby dárky zaujaly a rozvíjely dětskou fantazii a kreativitu.

Uvědomujeme si fascinaci dětí pohyblivými obrázky v mobilech 
a tabletech, ale věříme, že ocení i naše skládačky, kvízy a hry. 

Rádi připravujeme i praktické věci, třeba oblečení z udržitelných 
přírodních materiálů, zdravé lahve na pitíčko, baťůžky, nebo pytlíky 
na tenisky a cvičení.

Cvrnkněte si českou klasikou.  
Že už si ani nevzpomínáte, jak 
se ty kuličky hrají? Nevadí, na 
visačce najdete mimo prostoru 
pro logo i pravidla.  

„KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ“

Zabavit děti v čekárně, při cestování,  
nebo jen v tramvaji skvěle pomůže kreativní 

sešit plný doplňovaček, omalovánek,  
hádanek nebo kvízů. Praktický formát A5 
kdykoliv vylovíte z tašky a zachrání vás,  

když je tablet beznadějně vybitý…. 



Hitem je určitě stavebnice DUO. Geniální spojovací dílky, které 
umožňují spojovat různé materiály a děti a rodiče mohou s lehkostí 
vyrábět nejrůznější hračky z odpadu. Rozvíjíme tak jejich kreativi-
tu i ekologický přístup. Podívejte se na náš blog http://green-cat.
cz/detail/cz/duo-genialni-stavebnice-z-odpadu a zjistíte, že DUO 
strčí i Lego do kapsy.

NÁPAD:

Děti zbožňují pestré 
MagsBags - kapsy a ubrousky 
na svačinu. Ti malí si rádi roz-
loží na školní lavici ubrousek 
a každá „sváča“ chutná lépe. 
Starší zase ocení takřka beze-
dnou velkou kapsu. Navíc ne-
musí domů tahat zbytečnou 
prázdnou krabičku. Rodiče 
ocení snadnou údržbu.

TEREZA   zakladatelem Green 
Cat je Sdružení TEREZA, které se již 
desítky let věnuje environmentální-
mu vzdělávání dětí. V programech 
TEREZY je zapojeno takřka tisíc ma-
teřských, základních a středních škol. 
Odborníci z TEREZY tvoří poradní 
sbor Green Cat. 



UŽ ŽÁDNÉ HROMADY 
PLASTOVÉHO NÁDOBÍ.



Eventy plné  
nadšení a zážitků

Žádného tématu se nezalekneme. Stavíme na zkušenostech 
i bohaté kreativitě a navrhujeme a realizujeme tematické akce  
pro zákazníky nebo zaměstnance.

EKO ateliéry a workshopy, kde si účastníci vyrábějí z odpadu. Dob-
rovolnické dny navázané na CSR strategii společnosti. Výstava umě-
ní z PET ARTu. Udržitelná firemní oslava. To je jen malá ochutnávka 
z našich referencí. 

Přímo imperativem pro nás je, aby po vydařené akci nezůstala 
hromada plastového nádobí a moře krámů. Snažíme se, aby 
si účastníci odnesli hlavně zážitky, nadšení, námět k zamyšlení. 
A třeba se při tom i něco naučí.

Rodinný den pro zaměstnance 
i klienty umožní všem zažít Velké 
lesní dobrodružství. Zážitkem je 
objevitelská lesní stezka, dílny 
inspirované lesem i sázení malých 
smrčků, ve kterých si rádi polenoší 
mladí divočáci. 

„JSME V PELHŘIMOVĚ NEBO V PAŘÍŽI?“

Unifikované konference, semináře nebo oslavy  
už nikoho neoslní. Naši hosté ochutnávají regionální 
speciality, pijí lahodnou vodu z nedalekých studánek  

a baví je atrakce inspirované místním folklorem  
a zvyky. Nikdy už nezapomenou, kde vaše společnost 

sídlí, a navíc si váš kraj zamilují. 



NÁPAD:

Mikulášská besídka, kterou 
děti vašich zaměstnanců či 
partnerů ještě nezažili. Děti 
navštíví Andělskou dílnu, 
Čertovskou laboratoř s bez-
pečnými a efektními pokusy, či 
Mikulášovu badatelnu. Miku-
láš je navíc obdaruje zdravými 
dobrotami a chytrým dárkem. 
S chutí vám představíme 
a zrealizujeme právě u vás.

Papírové kelímky  větši-
na papírových kelímků na nápoje 
patří do směsného odpadu kvůli 
vnitřní plastové vrstvě. Máme 
recyklovatelné řešení: kelímky 
z kartonu FSC, jejichž vnitřek je 
potažen mikronovou vrstvou PE 
(polyethylen), která má pouze 
5-18% podíl na celém obalu. 
Papír je tedy podstatnou částí 
a kelímek lze recyklovat. Patří do 
modrých kontejnerů. Kelímky 
jsou vhodné pro studené i teplé 
nápoje, s možností individuální-
ho potisku a vyrábí se v ČR.

Nátěr z BIOpolymerů 
základní papír kelímku je ovrst-
ven z jedné nebo obou stran nátě-
rem Biopolymerů. Tyto polymery 
jsou vyrobeny ze surovin, které 
pocházejí z přírodních plodin. Při 
průmyslovém kompostování se 
biopolymerem potažený základní 
karton rozkládá na humus a CO2.

NICKNACK fungující systém 
zálohovaných kelímků, které jsou 
odolnější než z běžného plastu 
a mohou se tedy mýt. Je to jedno-
duché: záloha – pití – vrácení– zálo-
ha zpět. Nevrácení = máte suvenýr.



Kampaně,  
kterým uvěříte

Vaše zodpovědné aktivity nebo ekologicky šetrné produkty nemůžete 
propagovat jinak než zodpovědně! A navíc s nápadem a efektivitou.

Co si pod tím představit?
V našich kampaních upozorňujeme na zkracující se život věcí. 
Ukazujeme, že můžete vystoupit z cyklu vyhazování věcí i peněz. 
Mnohdy stačí jen původní věc opravit či zrenovovat. I tak pomáháte 
planetě.

Motivujeme k užívání vody z kohoutku a nekupování vody balené. 
Ubyde tím hromad PET lahví a ještě pijete vodu v naprosté většině 
mnohem kvalitnější.

V kampani „Když je vymalová-
no“ ukazuje Primalex, jak skvě-
lým materiálem je kyblík a další 
potřeby zbylé po malování. Nic 
nevyhazujte. Inspirujte se na 
webu primalex.cz a dejte tak 
věcem druhou šanci.

„DIRECT MAILING URČUJE SEZÓNA“

Říjnové přímé oslovení vybraných firem: marketingoví 
mágové z těchto firem obdrželi stylové oslovení inspiro-
vané podzimním sluncem. Konkrétně slunce konzervo-
vané v krásné dýni hokaido z bio farmy v Máslovicích  

i s receptem na chutnou polévku. Samozřejmě  
nechybělo stručné představení Green Cat.



Pro Kokozu představujeme, jak je prima kompostovat a vypěstovat 
si vlastní dobroty. V našem portfoliu je ale i český výrobce krbových 
vložek, neboť věříme v získávání tepla z biomasy. Spolupracujeme 
i s ostravskými nadšenci do up-cyclingu.

NÁPAD:

Pláže a břehy řek v Keni jsou 
přímo poseté odhozenými nebo 
vyplavenými gumovými sandály 
tzv. „flipflops“, ze kterých se stávají 
mistrovská díla. Tisíce a tisíce gu-
mových bot „flipflops“ se válí na 
východním pobřeží Afriky a způ-
sobují tak přímo ekologickou 
katastrofu - ohrožují život moř-
ských zvířat a celý ekosystém. Lidé 
z Ocean Sole sbírají sandály na 
plážích a získávají tak neuvěřitel-
ně zajímavý materiál. Boty pečlivě 
umývají a přímo přečarují na 
slony, žirafy, lvy a třeba nosorožce. 
Tato barevná mistrovská díla při-
náší úsměv lidem na celém světě.

DĚLÁTE TAKÉ  
ZAJÍMAVÉ VĚCI?  
ŘEKNĚTE NÁM  
O TOM A MY TO  
ŘEKNEME DÁL...



To je konec,  
tradááá! 

Nebo není? 
Určitě NE.
Nahlédli jste, co a jak děláme. Něco snad i použijete. 
I my stále brousíme po nových nápadech a inspiracích,  
o které se s vámi s chutí podělíme. 

Green Cat škrábe BLOG a newsletter.
Přihlaste se k jeho odběru ZDE a nic vám neunikne.

Budeme šťastní, když nám napíšete a třeba nás i přizvete do hry. 
 
Přírodě zdar a myším zmar!

Green Cat a její tým 

KONTAKT

Dobrovského 24 
Praha 7 
603 168 824 
info@green-cat

„HOĎTE SI BILLBOARD NA ZÁDA“

Ještě jeden tip, který si prostě nemůžeme nechat pro sebe: 
Štvou nás kvanta reklamních bannerů, které není ani jak  
recyklovat a jsou opravdu na každém kroku. Z vánočních  
bannerů IKEA jsme vyrobili kvalitní tašky přes rameno  
a batohy. O atraktivní a praktický design se postarala  

designérská studia ALEXMONHART a BYMIST. 

green-cat.cz

http://green-cat.cz/cz/blog
http://green-cat.cz/cz



