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Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ
Εγκατάσταση κάδων
για ανακύκλωση μπαταριών
Η προσπάθεια για αύξηση των ποσοτήτων συλλογής μπαταριών
με σκοπό την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης οδήγησε στην
εντατικοποίηση των ενεργειών του Oργανισμού για επέκταση
και βελτιστοποίηση του δικτύου κάδων συλλογής μπαταριών.
Στην πιο κάτω γραφική παράσταση παρουσιάζεται ο συνολικός
αριθμός κάδων που τοποθετήθηκαν ανά έτος για την περίοδο
2009 έως 2012.

Συνολικά υπάρχουν
σήμερα τοποθετημένοι
πέραν των 2,100 κάδων
μπαταριών σε όλη την
Κύπρο, ενώ το 2012
τοποθετήθηκαν
307 νέοι κάδοι.

Συλλογή μπαταριών
Η καλύτερη ενημέρωση και η συνεχώς αυξανόμενη
ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα οφέλη της ανακύκλωσης,
καθώς και η ανάπτυξη του δικτύου κάδων της ΑΦΗΣ,
στοχεύουν στην αύξηση της συλλεγόμενης ποσότητας
μπαταριών. Ωστόσο το 2012, η οικονομική κρίση και η
συνεπαγόμενη μείωση στην κατανάλωση, περιόρισε τη
συλλεγόμενη ποσότητα μπαταριών σε ελαφρώς χαμηλότερα
επίπεδα από την αντίστοιχη ποσότητα της προηγούμενης
χρονιάς και σαφώς πιο κάτω από τους στόχους μας.

Πιο κάτω, παρατίθενται οι συνολικές συλλεχθείσες ποσότητες
για κάθε χρόνο από το 2009 έως το 2012 από τις οποίες
φαίνεται και η μείωση του 2012 σε σχέση με το 2011.
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Το 2012, συλλέχτηκαν περίπου 31 τόνοι μπαταριών από όλη
την Κύπρο, ενώ μια πιο λεπτομερής ανάλυση ανά επαρχία
παρουσιάζεται στη γραφική παράσταση που ακολουθεί.

Ενημέρωση του
κοινού
Η ενημέρωση του κοινού για την ανακύκλωση
μπαταριών μέσω των διαφόρων μέσων μαζικής
ενημέρωσης είναι απαραίτητη, λόγω της ευθέως
ανάλογης σχέσης που υπάρχει μεταξύ της
ενημέρωσης και των ποσοτήτων που συλλέγονται από
το Πρόγραμμα.

Ιδιαίτερα σημαντικά θέματα για την ΑΦΗΣ είναι η
παρακολούθηση και ο συνεχής έλεγχος των σημείων συλλογής
προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα και να δοθούν
λύσεις σε θέματα όπως η επικοινωνία με τα καταστήματα και η
σωστή προφύλαξη των μπαταριών προς ανακύκλωση.
Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι γίνονται περιοδικά, ειδικά σε σημεία
με κάδους που φαίνεται είτε να αδρανούν, είτε να έχουν πολύ
αργό ρυθμό πληρότητας.

Επανασχεδιασμός του
κάδου ανακύκλωσης
μπαταριών
Βασικό εργαλείο για την προβολή του Οργανισμού
και αναμφίβολα για τη συλλογή όσο το δυνατόν
μεγαλύτερων ποσοτήτων μπαταριών, αποτελεί η
εγκατάσταση κάδων ανακύκλωσης σε πολυσύχναστα
σημεία με εύκολη πρόσβαση για το κοινό.
Η εμπειρία από τη χρήση του κάδου
στα πρώτα χρόνια εφαρμογής του έργου
καταδεικνύει πως η ενημερωτική
ική καρτολίνα
την οποία φέρουν οι κάδοι δενν είναι
όσο ανθεκτική απαιτούν οι ανάγκες
άγκες της
καθημερινότητας. Έτσι αποφασίστηκε,
σίστηκε, ο
επανασχεδιασμός του κάδου αντικαθιστώντας
ντικαθιστώντας
την ενημερωτική καρτολίνα, μεε ένα
εσωτερικό διαφανές ενημερωτικό
τικό φιλμ το
οποίο φέρει όλα τα απαραίτητα
α στοιχεία για
επικοινωνία με την ΑΦΗΣ.
Στόχος είναι να αναδιαμορφωθούν
θούν όλοι
οι κάδοι που υπάρχουν τοποθετημένοι
ετημένοι
παγκύπρια, μέσα στο 2013.
Ο νέος κάδος φαίνεται στη διπλανή
εικόνα.
λανή
ή εικό
όνα.
να
α
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Το 2012, αποφασίσαμε να διενεργήσουμε νέο
διαγωνισμό για επιλογή διαφημιστικού οίκοι. Η
διαδικασία διήρκησε τέσσερις μήνες και ως εκ τούτου
το επικοινωνιακό πλάνο που καταρτίσαμε ξεκίνησε
να εκτελείται το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Αυτό
φάνηκε στα αποτελέσματα, αφού οι ποσότητες των
μπαταριών που συλλέχθηκαν το δεύτερο εξάμηνο
ήταν σαφώς αυξημένες σε σχέση με τις ποσότητες
που συλλέχθηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σε
γενικές γραμμές, οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν το
2012 στα πλαίσια της επικοινωνιακής εκστρατείας του
Οργανισμού, στόχευαν κυρίως στην ενημέρωση του
κοινού για το που βρίσκονται οι κάδοι ανακύκλωσης,
για το πόσο εύκολη και απλή διαδικασία είναι η
ανακύκλωση μπαταριών, καθώς και για τα οφέλη της
ανακύκλωσης για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Συνέχεια της τηλεοπτικής
διαφήμισης
Συνεχίστηκε και το 2012 η τηλεοπτική διαφήμιση
της ΑΦΗΣ, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για
το πρόγραμμα ανακύκλωσης των μπαταριών και τη
γνωστοποίηση του δικτύου των κάδων. Το τηλεοπτικό
σποτ προβλήθηκε από τις 28 Μαϊου μέχρι και τις 17
Ιουνίου και από τις 28 Νοεμβρίου μέχρι και τις 17
Δεκεμβρίου 2012.

Η ΑΦΗΣ
στο διαδίκτυο

Η σελίδα της ΑΦΗΣ στο Facebook

Το διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα από τα πιο ισχυρά και
οικονομικά συμφέροντα μέσα ενημέρωσης του κοινού
και για το λόγο αυτό η ΑΦΗΣ τα τελευταία δύο χρόνια το
αξιοποιεί ιδιαίτερα, κυρίως για την πιο άμεση ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση των νεαρότερων σε ηλικία ατόμων.
Τον Ιούνιο του 2012 προχωρήσαμε στη δημιουργία
της σελίδας του Οργανισμού στο Facebook. Το κοινό
κάνοντας “Like” τη σελίδα μπορεί να ενημερώνεται για
τα τελευταία νέα και εκδηλώσεις του Οργανισμού, να
βλέπει φωτογραφίες και βίντεο από τις εκδηλώσεις και
τις διαφημίσεις της ΑΦΗΣ και να κάνει τα δικά του σχόλια
και ερωτήσεις. Επίσης, μέσω της σελίδας στο Facebook,
το κοινό μπορεί να παίξει τα διαδικτυακά παιχνίδια της
ΑΦΗΣ, καθώς υπάρχει σύνδεσμος που παραπέμπει
απευθείας στις σελίδες των παιχνιδιών.

Παράλληλα, τον Οκτώβριο του 2012, η ΑΦΗΣ παρουσίασε
τη νέα της ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης μπορεί με πιο εύκολο
και γρήγορο τρόπο να βρει πληροφορίες για τον Οργανισμό,
την Ευρωπαϊκή και Κυπριακή νομοθεσία, τις μπαταρίες και
τα οφέλη της ανακύκλωσής τους για τον άνθρωπο και το
περιβάλλον.
Παράλληλα, στη νέα ιστοσελίδα, παρουσιάζεται ο τρόπος
και τα αποτελέσματα της διαχείρισης των μπαταριών από
τον Οργανισμό, το δίκτυο κάδων συλλογής, το ενημερωτικό
υλικό και άλλες πληροφορίες.
Η νέα ιστοσελίδα της ΑΦΗΣ στο www.aﬁscyprus.com.cy.

Ιστοσελίδα ΑΦΗΣ

Mε την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του,
ο Οργανισμός παρουσίασε τον Οκτώβριο
του 2012, το νέο διαδικτυακό του παιχνίδιι
“Ψάξε ψάξε θα το βρεις;”.
Στόχος του χρήστη είναι να βρει σε
τρία διαφορετικά σενάρια (οθόνες) τις
συσκευές που περιέχουν μπαταρίες, όσο
πιο γρήγορα μπορεί.
Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, έπαιξαν
το νέο παιχνίδι της ΑΦΗΣ πέραν των 1,500
0
χρηστών.

Διαδικτυακό παιχνίδι
“Ψάξε ψάξε θα το βρεις;”
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Η ΑΦΗΣ στο
2ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος
και Ανακύκλωσης
της Green Dot Κύπρου
Η ΑΦΗΣ συμμετείχε με δικό της περίπτερο στο 2ο Φεστιβάλ
Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου.
Στο Φεστιβάλ βρίσκονταν και οι μασκότ του Οργανισμού
ο «Μπαταριούλης» και η «Μπαταριούλα», οι οποίες
κινούνταν στο χώρο της εκδήλωσης και έπαιζαν με τα παιδιά,
υπενθυμίζοντας σε όλους την ανάγκη της ανακύκλωσης των
μπαταριών από όλους μας.

Το περίπτερο της ΑΦΗΣ στο 2ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος
και Ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου

Δημιουργία κουτιού για φύλαξη των
χρησιμοποιημένων μπαταριών

Κουτί φύλαξης χρησιμοποιημένων μπαταριών

Η ΑΦΗΣ προχώρησε το 2012 στη δημιουργία ενός μικρού
πρακτικού χάρτινου κουτιού στο οποίο οι καταναλωτές
μπορούν να αποθηκεύουν προσωρινά τις χρησιμοποιημένες
τους μπαταρίες μέχρι να τις μεταφέρουν στους κάδους
ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ. Το κουτί μπορεί να αξιοποιηθεί στο
σπίτι, στο γραφείο, ή άλλου, καθώς απαιτεί ελάχιστο χώρο, ενώ
ταυτόχρονα αποτελεί μια συνεχή υπενθύμιση για τον κόσμο
της ανάγκης ανακύκλωσης των μπαταριών με τα μηνύματα
ανακύκλωσης που περιλαμβάνει. Για πρώτη φορά, τα κουτιά
αυτά προσφέρθηκαν στο κοινό, στο 2ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος
και Ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου. Τα κουτιά συνεχίζουν
να διανέμονται κυρίως στα σχολεία, καθώς και σε διάφορες
εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει ή διοργανώνει η ΑΦΗΣ
και η Green Dot Κύπρου. Στόχος είναι να εξοπλιστούν όσο το
δυνατόν περισσότερα νοικοκυριά με το συγκεκριμένο κουτί.

Χορηγία τεύχους
της εφημερίδας
CITY
Η ΑΦΗΣ χορήγησε την έκδοση της εφημερίδας CITY
στις 17 Αυγούστου 2012. Στη συγκεκριμένη έκδοση
περιλαμβανόταν ένα δισέλιδο αφιέρωμα στον Οργανισμό.
Η συγκεκριμένη χορηγία προβλήθηκε μέσω ραδιοφωνικής
αλλά και τηλεοπτικής διαφήμισης. Παράλληλα με τη
χορηγία, η CITY, διένειμε στις παραλίες 2,000 κουτιά
ανακύκλωσης μπαταριών.

Δισέλιδο αφιέρωμα της ΑΦΗΣ στην εφημερίδα City
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Χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις
Η ΑΦΗΣ πραγματοποίησε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
σε διάφορες πόλεις. Στις 16 Δεκεμβρίου 2012,
2, η ΑΦΗΣ
συμμετείχε στη Χριστουγεννιάτικη παιδική
εκδήλωση του Δήμου Λεμεσού. Η ομάδα
του Οργανισμού βοηθούσε τα παιδιά να
κατασκευάσουν τα Χριστουγεννιάτικα στολίδια
α
της ΑΦΗΣ και να διακοσμήσουν με αυτά
το μεγάλο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο που
κοσμούσε το χώρο. Πέραν των 500 παιδιών
είχαν την ευκαιρία να κρεμάσουν το στολίδι
της ΑΦΗΣ στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο της
εκδήλωσης.
Η ΑΦΗΣ στη παιδική χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Δήμου Λεμεσού

Στις 21 Δεκεμβρίου 2012, ο Οργανισμός βρέθηκε στο
κατάστημα
Jumbo στη Λευκωσία, προκειμένου να
κατ
ενη
ενημερώσει το κοινό για το πρόγραμμα ανακύκλωσης των
μπαταριών.
Οι μασκότ της ΑΦΗΣ, ο μπατα-Ριούλλης και
μπ
η μπάτα-Ριούλλα, φωτογραφήθηκαν με τους μικρούς
τους
το φίλους και τους χάρισαν κουτάκια φύλαξης
χρησιμοποιημένων
μπαταριών.
χ

Οι μασκότ της ΑΦΗΣ στο κατάστημα Jumbo
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