Pierwsze, jedynie, nieustające…
Wirtualne Targi Ekologiczne – KRAKOW.targi.ECO.pl

Z przyjemnością zapraszamy do umieszczenia bezpłatnego wpisu w powstałym rok temu portalu KRAKOW.targi.ECO.pl. 
Portal prowadzi Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych – Wydawnictwo „Zielone Brygady” (doświadczenie w działalności internetowej od 1996 r. a w wydawniczej już od 1989 r.) dzięki dotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Urzędu Miasta Krakowa.
Jego celem jest prezentacja znajdujących się na terenie Krakowa instytucji prowadzących działalność związaną z ekologią: urzędów państwowych i jednostek samorządowych odpowiedzialnych za różne aspekty ochrony środowiska, uczelni, szkół i organizacji pozarządowych mających w swej ofercie edukację ekologiczną, firm prowadzących produkcję i usługi mające pozytywny wpływ na środowisko i przyrodę. Z tego powodu prosimy wpisujących się, aby prócz danych kontaktowych i informacji o działalności, podali swe „atuty” ekologiczne, czyli to, co uzasadni zamieszczenie wpisu właśnie na targach ekologicznych. Dzięki temu powstało unikalne miejsce, w którym zainteresowani będą mogli pod jednym adresem, łatwo i szybko znaleźć informacje o wszystkich liczących się ekoinstytucjach Krakowa. Walorem portalu jest to, że osoba poszukująca np. zdrowej żywności natknie się też na informacje o instytucjach zajmujących się ochroną przyrody czy odpadami.
Nasz projekt jest więc odpowiednikiem odbywających się co jakiś czas w różnych miastach kilkudniowych targów ekologicznych, na których prezentują się firmy prowadzące działalność w zakresie ochrony środowiska. Nasze „targi” wyróżnia to, że są nieograniczone czasowo i są bezpłatne zarówno dla odwiedzających jak i „wystawców”, którzy dodatkowo mają możliwość aktualizacji danych w dowolnym czasie. Dodatkowo „wystawcy” otrzymają też swój własny adres WWW (krakow.targi.eco.pl/nazwa).
Promocja portalu odbędzie się za pomocą ulotek i plakatów oraz poprzez informacje w mediach ekologicznych i popularnych.
Aby dokonać wpisu, należy wejść na krakow.targi.eco.pl, kliknąć na „zaproponuj nowy wpis” a następnie wypełnić i zapisać formularz. Ten wariant proponujemy jednak raczej tym, którzy chcą nam zaproponować umieszczenie „cudzych” wpisów. Aby dokonać własnego wpisu, należy kliknąć na „dodaj swój wpis” a następnie wypełnić i zapisać formularz, przy czym trzeba dodatkowo wprowadzić swe login i hasło, które będą potrzebne później do logowania, w celu aktualizacji wpisu. Prócz wpisu tekstowego można zamieścić plik graficzny: np. logo firmy lub zdjęcie produktu.
Udział w targach można także zgłosić przesyłając na poniższy adres (najlepiej e-mailem) dane z zamieszczonego na odwrocie formularza.
W ramach projektu powstała bezpłatna Ekologiczna Mapa Krakowa, z zaznaczonymi siedzibami firm i instytucji, które znalazły się w bazie projektu (opis po polsku i angielsku). 
Zapraszamy też do korzystania z powstającego właśnie portalu WARSZAWA.targi.ECO.pl.
W razie uwag i wątpliwości prosimy o kontakt. 

Andrzej Żwawa
20.11.2006

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych 
Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Serwer MOST.org.pl / ECO.pl
Sławkowska 12 III p., 31-014 Kraków
tel./fax: 48 12 4222264, 4222147, tel. 603363721 
zb@eco.pl, http://zb.eco.pl, gg 210891

Wirtualne Targi Ekologiczne - krakow.targi.eco.pl
Wybrana nazwa „stoiska” w ramach Wirtualnych Targów Ekologicznych: 
krakow.targi.eco.pl/......................
Prosimy wybrać adres www „stoiska” w ramach Wirtualnych Targów Ekologicznych. Tym adresem dana instytucja może się posługiwać także poza Targami (np. w przypadku braku własnej strony WWW). W razie potrzeby prosimy o kontakt ws. przydzielenia adresu e-mail)
Nazwa instytucji

Adres (ulica, aleja, plac, skrytka pocztowa) nr

Miejscowość

kod pocztowy
31-...
Telefon
012 ... .. ..
Fax
012 ... .. ..
Komórka
0... .. .. ..
Infolinia
080. .. .. ..
E-mail

WWW

Wybrany login

Wybrane hasło

Branże 

można wybrać 3 branże (w nawiasach podajemy dodatkowo podbranże do wyboru) – właściwe podkreślić. 
W razie potrzeby można zaproponować nowe branże i podbranże
banki; budownictwo; edukacja (nieformalna, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, uczelnie wyższe); energia (energooszczędność, energie odnawialne, elektrociepłownie); instytucje publiczne (dzielnicowe, miejskie, regionalne, krajowe); konsulting; książki (biblioteki, księgarnie, wydawnictwa); kultura (lokale, domy kultury); likwidacja katastrof i zanieczyszczeń; media (prasa, radio, TV); ochrona przyrody; odpady (makulatura, szkło, złom, tworzywa sztuczne, organiczne, wielkogabarytowe, niebezpieczne, elektroniczne, leki); organizacje pozarządowe (edukacja ekologiczna, ochrona przyrody, interwencje, lobbing, prawa zwierząt, wegetarianizm, prawa konsumentów); powietrze i hałas (filtry powietrza, monitoring, hałas); rękodzieło i produkt lokalny; rynek wtórny (antykwariaty, komisy, odzież używana); transport (rowery, transport zbiorowy); turystka (ekoturystyka, kursy dla przewodników, sklepy); usługi (naprawy, pralnie ekologiczne, wypożyczalnie); woda (filtry i uzdatnianie wody, oczyszczalnie ścieków, odprowadzanie ścieków); zdrowie i uroda (joga i sztuki walki, kosmetyki, medycyna naturalna, pomoc psychologiczna, zioła i miody); zieleń; żywność (bary i restauracje, jednostki certyfikujące, producenci, sklepy, hurtownie); inne (jakie):
Atuty ekologiczne 
(konieczne w przypadku instytucji, dla których działalność ekologiczna nie jest podstawową działalnością, nie wynika w sposób oczywisty z nazwy czy opisu działalności)





Opis działalności 
(oferta, produkty, przykładowy cennik – można wprowadzić linki)





Wolne miejsca pracy, wolne moce przerobowe, posiadane nadwyżki towaru 
(można wprowadzić linki)





Podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. W przypadku zaistnienia odpowiednich zmian zobowiązujemy się do aktualizacji lub usunięcia swych danych. Wyrażamy też zgodę na ich publikacje, przetwarzanie i obrót oraz na otrzymywanie na podany adres informacji o charakterze komercyjnym, nadanych przez właściciela Wirtualnych Targów Ekologicznych. Zobowiązujemy się do umieszczenia na swej stronie WWW baneru lub linku Wirtualnych Targów Ekologicznych.
data
podpis
pieczątka





