Peste jumătate de milion de doze de aluminiu colectate
în campania „Și mama reciclează!” în opt luni de la lansare
La finalul lunii februarie, campania „Și mama reciclează!” a depășit pragul de jumătate de million
de doze de aluminiu colectate în cadrul acesteia în cele opt luni de la lansare. Organizată de către
Can Pack Recycling cu sprijinul Auchan România, campania oferă acces consumatorilor români la
aparate speciale de colectare amplasate în 20 de hypermarket-uri Auchan din 15 orașe, dar și posibilitatea de a câștiga premii pentru implicare. Peste 520.000 de doze au fost strânse până în acest
moment, în topul localităților cu cele mai mari cantități de cutii din aluminiu colectate numărânduse Timișoara, Pitești, Sibiu, Ploiești, Cluj și București.
Mecanismul de recompensare este unul foarte simplu: alegând prima opțiune de pe aparat, veți
primi vouchere de cumpărături cu o valoare ce reprezintă totalul dozelor introduse (fiecare doză
valorează 4 bani). La cel puțin cinci doze colectate, puteți opta pentru un bilet de tombolă care vă înscrie automat în extragerea pentru un premiu săptămânal sau lunar. În cazul în care doriți să donați
suma echivalentă cutiilor introduse Asociației Non Profit Alucro, pentru programul Every Can Counts,
o puteți face apăsând cel de-al treilea buton de pe aparat. Orice acțiune de colectare intră, de asemenea, în cursa pentru un premiu instant care poate fi ridicat pe loc de la Serviciul Clienți, constând
într-un pachet de doze de bere, suc sau băutură energizantă.
Dincolo de recompensele materiale, beneficiile campaniei vizează deopotrivă și protejarea mediului
înconjurător. Aluminiul poate fi reciclat la nesfârșit, fără ca acesta să își piardă din proprietăți, iar
reintroducerea unei doze de aluminiu în consum durează doar 60 de zile prin reciclare, în timp ce în
mod natural aceasta s-ar descompune în 100 de ani.
Campania „Și mama reciclează!” continuă până în data de 30 iunie 2017, în toate cele 20 de magazine, totalul premiilor acordate ajungând la peste 3.500. Vă așteptăm în continuare pe www.auchan.
ro pentru a descoperi dacă sunteți unul dintre câștigătorii campaniei, dar și pe www.reciclaredoze.
ro sau pe pagina de Facebook a campaniei www.facebook.com/simamarecicleaza .
Vă mulțumim pentru implicare și vă invităm să reciclați în continuare!
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