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Oddawaj butelki i odbieraj nagrody – Posnania zaprasza do EKO Przedsionka 

 

Warto segregować – z miłości do przyszłości! W Posnanii 25 marca ruszył EKO 

Przedsionek – zielone i przyjazne środowisku miejsce, w którym klienci będą mogli 

skorzystać z recyklomatów – butelkomatu i maszyny na elektroodpady, a w zamian za 

oddane butelki PET zbierać punkty i wymieniać je na upominki. Partnerem EKO 

Przedsionka jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu. 

 

Punkty za butelki 

EKO Przedsionek będzie funkcjonować przy wejściu do Posnanii od strony niebieskiego 

parkingu podziemnego. W przestrzeni znajdą się dwie maszyny do recyklingu: butelkomat 

i punkt elektroodpadów. Klienci będą mogli zyskać przy każdorazowym skorzystaniu z 

butelkomatu. Za każdą butelkę PET posiadacze Karty Stałego Klienta otrzymają 1 punkt. 

Przy zebraniu odpowiedniej liczby punktów, będą mogli wymienić je w Punkcie Info na 

upominki takie jak: szklane butelki na wodę, torby śniadaniowe z recyclingu oraz nasiona 

łąki kwietnej. Szczegóły i regulamin akcji znajdują się w Punkcie Info oraz na 

loyalty.posnania.eu.  

Partnerem nowego miejsca jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu. – Oprócz 

działalności w zakresie gospodarowania odpadami, ważną częścią naszych działań jest 

edukacja ekologiczna oraz wsparcie lokalnych inicjatyw w zakresie ochrony środowiska. 

EKO Przedsionek w Posnanii to miejsce, w którym wszyscy odwiedzający, w przyjaznej 

przestrzeni będą mogli poznać zasady odpowiedniej segregacji odpadów oraz samodzielnie 

skorzystać z recyclomatów. Cieszymy się, że w EKO Przedsionku wiedza o odpowiedniej 

segregacji trafi do szerokiego grona klientów i będzie na wyciągnięcie ręki – mówi 

Michalina Magdziarz Specjalista ds. Funduszy Unijnych i edukacji ekologicznej w Zakładzie 

Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu. 

W EKO Przedsionku pojawiło się też wyposażenie z kategorii zero waste – regał na książki 

ze starej lodówki, kosze na odpady wykonane ze starych bębnów pralek oraz makieta 

poznańskiej Biokompostowni i Gratowiska. Posnania wspólnie z Zakładem 

Zagospodarowania Odpadów planuje również cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci, 

które będą się odbywać w przestrzeni EKO Przedsionka. 



 

Z miłości do przyszłości 

Posnania to nie tylko największy wybór marek w regionie, ale również najwięcej rozwiązań 

i inicjatyw proekologicznych spośród centrów handlowych w Wielkopolsce. Centrum 

wyposażone jest w system, który wykorzystuje wodę deszczową do spłukiwania toalet, a 

same toalety wyposażone w armaturę zapewniającą niskie zużycie wody. W częściach 

wspólnych zainstalowane są czujniki ruchu i czujniki zmierzchowe. W oszczędzaniu energii 

w obiekcie pomaga zautomatyzowany system sterowania oświetleniem, oparty w znacznej 

większości na oprawach LED. Zoptymalizowany system wentylacji i klimatyzacji pozwala 

zapewnić komfort termiczny w budynku przy jak najmniejszym zużyciu energii 

elektrycznej. Na dachu Posnanii znajdują się ule, a mieszkające w nich pszczoły 

przyczyniają się do ochrony bioróżnorodności w Poznaniu. 

– Jesteśmy przekonani, że dzięki wspólnym działaniom, przy wsparciu naszych najemców i 

klientów, możemy każdego dnia dokładać małą cegiełkę do dużych zmian na rzecz 

środowiska. Takie działania to już nie chwilowy trend, a konieczność. Nieustająco 

planujemy kolejne aktywności, które opatrzyliśmy wspólnym hasłem 

#zmiłościdoprzyszłości – mówi Agnieszka Juszkis, dyrektorka marketingu Posnanii. 

Posnania na co dzień podejmuje wiele inicjatyw zachęcających klientów do wspólnego 

dbania o środowisko. W styczniu odbyła się akcja „Drugie życie Twoich ubrań”. W ciągu 16 

dni zebrano ponad 13 ton niepotrzebnych i nienoszonych ubrań. Z pomocą organizacji 

Ubrania do Oddania kilogramy zostały przeliczone na złotówki, a kwota ponad 13 000 

złotych została przekazana Polskiemu Towarzystwu Ochrony Przyrody „Salamandra”. 

Centrum w zeszłym roku zmieniło plastikowe karty podarunkowe na tekturowe, dzięki 

czemu udaje się rocznie zaoszczędzić blisko 90 kg plastiku.  Materiały marketingowe są 

drukowane na papierze z certyfikatem FSC. Na odwiedzających, którzy przyjeżdżają do 

Posnanii rowerem, czekają zadaszone parkingi rowerowe. Na parkingu dostępne są również 

ładowarki do rowerów i hulajnóg elektrycznych a także stacje ładowania aut elektrycznych. 
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