ECO
AVENGERS
TO MY!

ECO AVENGERS
Zielone buraki albo Eco Avengers - to szalona Ósemka bardzo różnych
ludzi, od czternastolatki przez hipstera, antropolożkę, doktora nauk
o ziemi, po osobę, która całe życie przepracowała w branży
deweloperskiej. Połączył ich jeden cel - zrobić eko rewolucję w polskich
miastach rękami deweloperów.
Razem z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich postanowiliśmy stworzyć
wyjątkowy deweloperski eko-przewodnik, który pomoże każdej firmie rozpocząć bardziej ekologiczny rozdział swojej historii i pomóc naszym miastom
stać się bardziej eko! Proponujemy rozwiązania możliwe do wprowadzenia
już dziś – niskim kosztem i bez konieczności zmian legislacyjnych.
Są wśród nas prawdziwi bohaterowie posiadający super moce ogarniania poważnych tematów oraz zapaleni mieszkańcy mocno skupieni na swojej pracy.
Naukowcy, tacy jak antropolożka, architekt, przyrodnik i hydrolożka, studenci
i licealiści. Polacy i obcokrajowcy. Miłośnicy mięsa i wegetarianie. Fani koni
mechanicznych i ci kochający autobusy, eko aktywiści i pracownicy firm deweloperskich. W dwóch słowach: jesteśmy różni – tacy jak nasze piękne miasta
oraz tematy, które poruszamy w przewodniku:
• temperatura / jest coraz goręcej! jak obniżać śmiertelne i nieznośne
temperatury architekturą?
• woda / susze i ulewy, co robić w inwestycji w tym kontekście?
• mobilność / zrównoważony, zdrowy transport przyszłości, zdrowsi
mieszkańcy i klienci, zdrowsze miasta
• społeczność / rozwój społeczności lokalnej i więzi lokalnych dzięki
inwestycji, szczęśliwsi i zdrowsi, bardziej zaangażowani mieszkańcy
i klienci
• dobra energia / zdrowsze miasto, zdrowszy prąd
• zwierzęta i zieleń / jak wspierać je i wykorzystywać ich potencjał do
lepszej jakości życia w obrębie inwestycji i w mieście?
• odpowiedzialna budowa inwestycji / eko procesy przed oddaniem
projektu
• edukacja / działania w obrębie inwestycji promujące zachowania
ekologiczne wśród klientów i mieszkańców, które mogą zdziałać cuda
Jeśli zależy Ci na przyszłości naszych miast, sprawdź nas na
www.ecoavengers.pzfd.pl
Jeżeli jesteś deweloperem i zależy Ci na tym, żeby mieć pakiet mocnych
eko-rozwiązań, a dodatkowo nie jest Ci obojętna przyszłość miejska,
zgłoś się po przewodnik – ecoavengers@pzfd.pl
Poradzimy Ci jak tanio być eko.

