
 

 
 

 
 
 
 

O2: Obmedzením outdoorovej reklamy sme za necelý rok 
ušetrili takmer dve tony plastu a stovky kilogramov 

papiera  
 

Bratislava, 19.12.  2019 

 

O2 od začiatku tohto roka začalo postupne znižovať objem svojej outdoorovej reklamy, a to hlavne 

bigboardov a backlightov, neskôr ale aj billboardových plôch. 

 

„Okrem celkovej zodpovednosti voči prostrediu, v ktorom žijeme, bolo obmedzovanie veľkých 

reklamných plôch prioritne pri (rýchlostných) cestách súčasťou našej iniciatívy za zodpovedné 

využívanie mobilu za volantom Nebuď pirát. K bezpečnosti na cestách sme chceli prispieť nielen 

otvorením témy používania mobilného telefónu počas šoférovania a motiváciou šoférov v podobe 

navigačnej aplikácie, ktorá vyhodnocuje bezpečnosť jazdy, ale aj znížením vizuálnych vnemov popri 

cestách, ktoré odpútavajú pozornosť šoférov,“ hovorí šéfka komunikácie O2 Tereza Molnár. 

 

„Zároveň sa nám týmto krokom podarilo ušetriť za 9 mesiacov takmer dve tony plastu a 215 kg 

papiera, čo pre predstavu znamená denne takmer 8 kg plastu. Výsledky v podobe dopadu na životné 

prostredie sú pre nás motiváciou pokračovať ďalej. Táto aktivita totiž nie je prvou ani poslednou 

v tejto oblasti zodpovednosti voči spoločnosti a prostrediu, v ktorom žijeme,“ hodnotí výsledky Tereza 

Molnár. 

 

 

Už minulý rok operátor zrušil používanie PET fliaš vo svojich kanceláriách aj na O2 predajniach, čím 

ročne ušetrí až 160 000 PET fliaš, teda okolo 440 fliaš každý deň.  

 
 

 

Všetky tlačové správy nájdete na www.spolocnost.o2.sk/tlacove-centrum/tlacove-spravy. 

Informácie sú k dispozícii aj na  www.facebook.com/O2Slovakia a www.twitter.com/#!/o2_Slovakia. 
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O spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. 

 

O2 je na Slovensku najrýchlejšie rastúcim mobilným operátorom. Od začiatku svojho pôsobenia, prináša revolučné riešenia, 

otvorenú komunikáciu a férovosť pre všetkých zákazníkov bez rozdielu. S jednoduchým portfóliom produktov systematicky 

mení pravidlá mobilnej komunikácie. Ako prvý priniesol na Slovensko skutočne neobmedzený program na volania a SMS, 

ako prvý uviedol komerčnú testovaciu prevádzku LTE siete, či ponúkol platby mobilom prostredníctvom NFC technológie. 

Operátor sa teší konštantne najvyššej zákazníckej spokojnosti spomedzi všetkých operátorov. 9x za sebou získal titul 

Operátor roka v nezávislej zákazníckej ankete. Operátor bol v roku 2013, 2014 a 2015 tiež vyhlásený najlepším 

zamestnávateľom medzi veľkými spoločnosťami, v nezávislej ankete spoločnosti Aon Hewitt.  
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