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ПАКОМАК ГО ПОДДРЖА НАСТАНОТ
TALK IN BUSINESS

Списанието „InStore“ во септември ја организираше осмата интерактивна
Talk IN Business конференција, на тема „Кафе и топли пијалаци”.
Конференцијате понуди ексклузивна можност на едно место да се сретнат
трговците и најголемите производители и дистрибутери од индустријата за
кафе и топли пијалаци кои водеа тематски дискусии, разменуваа мислења,
искуства и предлози за идно подобро работење. Се зборуваше на темите:
„Дигиталната комуникација на компаниите” и „Културата на пиење кафе и
топли пијалаци VS новата генерација купувачи”.
Пакомак го поддржа овој настан за да ги потсети компаниите дека имаат
обврска да се грижат за својот отпад од пакување, како и тоа дека таа
обврска најдобро е да ја препуштат на професионална компанија како
Пакомак со цел да бидат усогласени со Законот за управување со пакување
и отпад од пакување.
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ПАКОМАК - ОСТВАРУВАЊА
2011-2016 ГОДИНА

Пакомак во август, во списанието Капитал, ги објави резултатите од своето
работење. Благодарение на остварените национални цели, компанијата
доби продолжување на дозволата за работа во следните 5 години со што
Пакомак им ја гарантира сигурноста на своите компании-членки, односно им
гарантира дека се усогласени со Законот за пакување и отпад од пакување.
Пакомак и во иднина ќе продолжи постојано да го подобрува своето
работење за да остане сигурно, ефикасно и квалитетно бизнис-решение за
менаџирање на амбалажниот отпад.
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ИНВЕСТИЦИИ ВО
ИНФРАСТРУКТУРАТА

Пакомак непрекинато ја развива комуналната инфраструктура во Р.
Македонија. Донациите на канти и контејнери во градовите и населените
места, како и на јавните површини имаат за цел да го направат селектирањето
и рециклирањето на амбалажниот отпад лесно достапно за сите.
Во изминатите 3 месеци Пакомак донираше во:
Општина Сарај:
• 20 канти за селектирано фрлање на отпадот и тројни сетови на улични
канти за собирање на отпад од пакување.
Општина Демир Хисар:
• Пластични контејнери од 1,1 м3
Општина Неготино:
• контејнери од 1,1 m3
Општина Кавадарци:
• Контејнери од 1,1 m3 во с.Мрежичко
ТЦ Бисер:
• Двојни сетови за собирање на отпад од пакување
Правен факултет УКИМ - Скопје:
• Контејнери од 1,1 m3 и сетови за собирање отпад од пакување
Државен универзитет - Тетово:
• Контејнери од 1,1 m3 и сетови за собирање отпад од пакување
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ПАКОМАК И МАГРОНИ НА
ПИВОФЕСТ ВО ПРИЛЕП

Пакомак го поддржува прилепскиот фестивал на пивото – „Пивофест“ веќе
6 години по ред. Оваа година се оддржа од 14 – 16 јули и компанијата се
погрижи градот да остане чист и по завршувањето на фестивалот.
Беа поставени канти за селектирано фрлање на пластичниот отпад, а
истиот потоа беше однесен на рециклирање. Пакомак во соработка со
Магрони, овозможи посетителите да добијат пластични брендирани чаши,
кои по користењето беа повторно собрани и рециклирани. Компанијата и
понатаму ќе промовира здрави еколошки навики во пошироката јавност
затоа што од сите нас зависи во каков град ќе живееме.
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ПАКОМАК НА
Д-ФЕСТИВАЛ

Пакомак го поддржа годинешниот Д-фестивал, кој се одржа во Дојран од
15-17 јули, а годинава на задоволство на сите присутни беше збогатен со
музичката програма на веќе етаблираниот петти по ред фестивал „Саунд
оф Грин“.
Еколошките активности беа дел и од овогодинешното издание на
Д-Фестивалот во Дојран. Посетителите беа мотивирани да се вклучат во
Happy Hour кампањата, во чии рамки сите кои од 17 до 18 часот ќе донесат 5
празни лименки или чаши на пултовите на Пакомак, беа наградени со гратис
пиво. Додека посетителите едновремено уживаа во музиката, Пакомак се
погрижи празните чаши и лименки да завршат на рециклирање.
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ПРВИ ЕКООСТРОВИ
ВО СКОПЈЕ

Во насока на подигнување на еколошката свет и желбата да им излезе
во пресрет на граѓаните во нивните напори за селектирање на отпадот,
Пакомак постави пет екоострови во Скопје, во соработка со Тинекс и
Веро. Екоостровите се поставени пред супермаркетите Тинекс кај Драмски
театар, населбата Ѓорче Петров и ТЦ „Зебра“, како и пред супермаркетите
Веро во населбите Тафталиџе и Кисела вода.
Со овие екоострови Пакомак им овозможува на граѓаните места каде
може да селектираат пластика, хартија, лименки и стакло. Компанијата
планира поставување на повеќе вакви екоострови, по примерот на голем
број европски држави каде што истите се одлично прифатени. За да ги
информира граѓаните за овие екоострови, Пакомак постави промотивни
постери во општините во кои се поставени.
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ПАКОМАК ПОДДРЖУВАЧ НА ПРВАТА
КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛНИ ИНОВАТОРИ

Пакомак ја поддржа првата конференција посветена на социјалните
иновации, организирана од фондацијата Фридрих Еберт, Млади Инфо,
Интернационал, Импак Хаб Скопје и Асоцијацијата за истражување,
комуникации и развој - Паблик. Истата се одржа на 5.9.2016 година во
киното „Фросина“ – во Младинскиот кулутрен центар во Скопје.
Присуствуваа речиси 300 гости кои ги слушнаа инспиративните приказни
на социјалните иноватори од Германија, Полска, Словенија, Босна и
Херцеговина, Србија, а говорник од Македонија беше Климентина
Илијевски, извршна директорка на Асоцијацијата за истражување,
комуникации и развој, „Паблик” и главен и одговорен уредник на уличното
списание „Лице в лице”.
Во рамки на конференцијата во фоајето на кино Фросина се претставија
социјални претпријатија од Македонија, каде посетителите можеа да
дегустираат и купат од нивните производи.
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ПАКОМАК И ШПАРКАСЕ БАНКА ВО
ПРОЕКТОТ РЕЦИКЛИРАЊЕ - КАЖИ ДА!

Со мотото „Рециклирање?! - КАЖИ ДА!” во септември, во спортскиот центар
„Борис Трајковски” Пакомак и Шпаркасе банка ги доделија наградите
на основните училишта кои покажаа завидни резултати во однос на
селектирањето на рециклажната амбалажа.
43.500 ученици од 76 основни училишта во општините Гази Баба, Карпош,
Центар, Аеродром, Ѓорче Петров, Кисела Вода, Чаир и Бутел цела учебна
година организирано собираа пластични шишиња, а како награда за
ваквите активности добиваа донација од течен сапун од Пакомак, и учеа за
важноста од селектирање и рециклирање на амбалажниот отпад, времето
на распаѓање на материјалите во природата, енергетската ефикасност
и обновливите извори на енергија со цел да го увидат бенефитот од
правилното однесување со амбалажниот отпад и заштитата на животната
средина.
Во учебната 2015/2016, учениците успеаа да соберат 1.100 000 пластични
шишиња, односно 32.100 килограми пластична амбалажа, што е јасен
показател дека компанијата делува врз еколошка свест кај најмладите, што
е и крајната цел на овој проект. За да се заокружи успехот, беа доделени
вкупно 16 награди, прва и втора награда за секоја општина на ниво на град
Скопје. Со најдобри резултати во селектирањето на отпадот беа училиштата:
ОУ „Крум Тошев“ од општина Гази Баба и ОУ „Браќа Миладиновци“ од
општина Аеродром.
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ПАКОМАК ГО ИЗДАДЕ ВТОРИОТ
ЕКОПРЕДВЕСНИК

Пакомак го испечати вториот „зелен“ весник во Македонија во 28000
примероци. Примероците од „Екопредвесникот“ беа инсертирани во
дневните весници „Вечер“,„Нова Македонија“ и „Слободен печат“, а беа
поделени и до сите наставници кои работат во основните училишта од
општините со кои Пакомак има соработка.
Како и првиот број, така и вториот, ги задржа интересните еколошки рубрики
преку кои читателите имаа можност да прочитаат нови еколошки совети,
факти, светски екотрендови, интересни екоискуства итн. Екопредвесникот
ќе продолжи да се издава на секои 2 месеци за да може да допре до
пошироката јавност и да ја мотивира да започне да размислува поинаку
затоа што само силната еколошка свест ќе придонесе сите ние да живееме
во чиста и здрава животна средина.
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ПАКОМАК ПОДГОТВУВА
ЕКО-ТЕАТАРСКА ПРЕТСТАВА

Пакомак, во соработка со детското драмско студио ,,Детски свет“ при МНТ
и познатиот детски лик Ивце Пивце, во моментов ја подготвува претставата
„Зелена планета – Пакомак за децата“.
Претставата ќе започне да се игра на крајот од годината и планирано
е да биде изведена во 10 градови на Р. Македонија. Преку неа, децата
низ театарска игра, ќе бидат едуцирани за важноста на селектирањето и
рециклирањето на отпадот како предуслов за чиста животна средина. Со
ова Пакомак ја продолжува својата „зелена мисија“ да им обезбеди на
идните генерации почиста иднина, односно свет без отпадоци и со почист
воздух, почиста вода и поздрава храна.
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