RENT – Ökad trivsel för alla
Fastighetsägare • Bostadsrättsföreningar • Campingar • Marinor • Hotell

Ökad trivsel med
gratis hundpåsar
Sveriges hundar blir allt fler. Hundägare har ett stort ansvar för sin
hund, men också ett ansvar gentemot omgivningen och för samhället i stort. Även om det i många kommuner är ett lagbrott att inte
plocka upp efter sin hund, så är det långt ifrån alla hundägare som
gör det. TiksPac-konceptet blir en win-win för både hyresgäster,
besökare och de som arbetar med grönytor.

Sänk era renhållningskostnader

RENT – Ett win-win koncept för alla

Till TiksPac-stationerna medföljer ett informationsblad att placera i exempelvis trapphus eller på anslagstavlor. Detta för att öka
förståelsen för och vikten av att plocka upp efter sin hund. Med
TiksPac-stationer i ert område ger ni en fin service som uppskattas
och samtidigt attraherar nya hyresgäster och besökare.

Fastighetsbolag, bostadsbolag, campingar, hotell eller liknande hyr
TiksPac-stationer. Stationerna placeras i ert området där ert varumärke samtidigt exponeras.

Kostnad för städning och renhållning utgör en stor del av verksamhetens driftsbudget. Med TiksPac-stationer sänker ni era renhållningskostnader.

Kommunicera med era hyresgäster

TiksPac-stationerna levereras färdigmonterade, inklusive fästen för
montering på befintliga stolpar eller mot vägg. 2500 stycken biologiskt nedbrytbara hundpåsar ingår per station och år.
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Gratis för hundägaren

En TiksPac-station med gratis hundpåsar uppmanar hundägare att
plocka upp efter sin hund. Ni placerar ut stationerna och ansvarar
för att det finns hundpåsar tillgängliga.

Trevligare miljö

Resultatet av att ha stationer utplacerade blir renare grönytor, lekplatser, sandlådor och promenadstråk. En renare miljö och nyttan
med stationerna uppskattas av alla.

Informationsblad för
exempelvis anslagstavlor.
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RENT-konceptet sänker era
renhållningskostnader!

Våra produkter
TiksPac-hundpåse

Hundpåsen är biologiskt nedbrytbar enligt
den Europeiska normen EN-13432. Hundpåsen är miljöanpassad till 100%.

TiksPac-station

TiksPac-stationen är en egendesignad
smidesskylt med tillgång till gratis hundpåsar.

Så här fungerar ett avtal:

• TiksPac levererar station med tillhörande gratis hundpåsar.
• Stationen placeras på befintlig stolpe eller mot vägg.
• 2500 påsar/station/år ingår.
• TiksPac åtgärdar eventuell åverkan kostnadsfritt.
• Informationsblad medföljer.

Renare miljö

TicsPac lanserade under 2001 en lösning på ett renhållnings- och trivselproblem som berör i det närmaste alla
kommuner, markägare och skötselansvariga med verksamhet inom tättbebyggda områden. Lösningen består i
utplacering av stationer med tillhörande hundpåsar.
Konceptet stämmer väl överens med många av
våra uppdragsgivares miljösatsningar och strävan mot en hållbar verksamhet. Det har därför
tagits emot väldigt väl. Vi är idag verksamma i
Norden och England.

”Detta underlättar
skötseln och vi har
märkt en klar förbättring”
Babak Milanian, förvaltare, Familjebostäder Göteborg.
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