
             pomysły
na sadzenie drzew!

Listopad - Grudzień

Ty klikasz - my sadzimy!

Twoje



Cześć!
Skoro dostajesz ten planer, doskonale wiesz, że
sadzenie drzew to ważna sprawa i świetny pomysł na
działania w Twojej firmie! Nie będziemy zatem
punktować powodów “dlaczego warto”, bo na pewno
wszystkie znasz! 

Dzisiaj nadchodzimy do Ciebie z pomysłami, jak możesz
wykorzystać nadchodzące wydarzenia, święta i dni
nietypowe, by z ich okazji posadzić drzewa dla siebie,
Klientów, Pracowników, czy Partnerów biznesowych! 

Korzystaj do woli i inspiruj się! A jeśli masz jakiekolwiek
pytania dotyczące sadzeń, daj znać! 

 kontakt@posadzimy.pl 

mailto:kontakt@posadzimy.pl


Black Friday - święto zakupów i promocji. Jak wyróżnić się wśród konkurencji, kiedy ta
prześciga się w obniżaniu cen i kolejnych promocjach? Do zakupów swoich Klientów
sprezentuj drzewo! Gwarantujemy, że Twoi Klienci będą zachwyceni!

Pokaż, że oprócz dbania o swoich Klientów, dbasz też o środowisko - dodaj drzewo do
zamówień, konkretnych produktów, lub zakupów powyżej danej kwoty! Zrób coś, czym
Twoi Klienci będą mogli opowiadać znajomym!

Zrób prezent każdej przedsiębiorczej kobiecie w Twojej firmie, Kobiety, które kupiły u Ciebie
usługę, Kobiety, które pobrały ebooka z Twojej strony - posadź dla nich drzewo! Niech ich
przedsiębiorcze zdolności rosną tak, jak Wasze wspólne drzewa w polskim lesie!

Listopad
Światowy Dzień Bicia Rekordów 

Świętuj ten dzień ze swoimi pracownikami! Postaw na małą grywalizację - kto wykręci
więcej kilometrów na rowerze w drodze do pracy? Kto rozwiąże najwięcej zagadek
pozostawionych w przestrzeniach biurowych? Kto zorganizuje najlepsze szkolenie?
Możliwości jest mnóstwo! A niech elementem tej zabawy będzie sadzenie drzew! Może
pobijecie rekord nie tylko w wewnętrznych zawodach, ale i w sadzeniu drzew? 

Dzień Biznesmena
Dzień Biznesmena! Czy to nie doskonały moment, by sprezentować swoim Partnerom
biznesowym certyfikat posadzenia drzewa? Świętujcie wspólnie - dla dobra natury! 

Dzień Przedsiębiorczości Kobiet

Black Friday

Cyber Monday



Wejdź w nowy rok ze świadomością dobrego działania dla
środowiska i troski o swoich pracowników! Zasadź drzewka dla
swojego teamu za świetny rok pracy i zmobilizuj wszystkich do
działania w kolejnym - 2023 roku ! Obdaruj każdego
spersonalizowanym certyfikatem - to będzie niezapomniane
podsumowanie roku!

Święta Bożego Narodzenia

Szukasz pomysłów na prezent dla pracowników, partnerów biznesowych,
inwestorów? Kolejne wino, długopis z grawerem, czy czekoladki mogą zostać
niezauważone! ALE jeśli dodasz do paczki personalizowany certyfikat
potwierdzający sadzenie drzew…Jesteśmy pewni, że Twój prezent będzie strzałem
w dziesiątkę!

Mikołajki
Grudzień to czas prezentów, zapomnij jednak o tych, które są nikomu niepotrzebne 
i jedynie kurzą się na półce! Niech Twój prezent ma moc! Posadź drzewo w ramach
prezentu! To tylko 9,90 zł, a radość z takiej pamiątki - bezcenna! 

Dzień roślin wiecznie zielonych

Dzień roślin wiecznie zielonych to czas celebrowania wszystkich choinek i lasów
iglastych! To właśnie one w środku zimy dodają nam trochę koloru do białego,
zimowego świata! Dorzuć swoją cegiełkę do utrzymywania zieleni w naszym
środowisku - posadź drzewko dla siebie, pracowników lub klientów! 

Grudzien

Sylwester

'

Pierwszy Dzień Zimy
Zima to czas, gdy przyroda zasypia i oczekuje na wiosenny rozwój! Ty nie czekaj do wiosny -
zaangażuj się w proekologiczne działania już dziś! Posadź drzewa dla Twojej firmy i pokaż swoim
Klientom i Pracownikom, że zależy Ci na środowisku!



Mamy nadzieję, że choć trochę Cię zainspirowaliśmy,
no i pamiętaj, że sadzenie drzew to zawsze dobry

pomysł! 
 

Możesz sadzić drzewa dla Pracowników, dla Klientów,
dla Partnerów biznesowych, z okazji eventu, ważnego
wydarzenia firmowego, lub po prostu jak tylko chcesz!

 
A jeśli masz jakiekolwiek pytania - daj znać! 

Na wszystko odpowiemy: kontakt@posadzimy.pl :)
 

Jeśli szukasz więcej inspiracji, jak firmy mogą
wykorzystać sadzenie drzew w swojej działalności,

zapraszamy na naszego bloga, tam czeka wiele
inspiracji :)

 
Wchodzę na bloga!
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