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VZŤAH ĽUDÍ A PSOV



PSY HRAJÚ DÔLEŽITÚ ÚLOHU V ŽIVOTE ĽUDÍ

▪ Psy milujeme

▪ Trávime s nimi veľa času
na prechádzkach

▪ Psy majú dôležité pracovné  
úlohy v spoločnosti

▪ Majiteľom psov záleží  
na čistom prostredí



VŠETCI TU ŽIJEME SPOLOČNE

▪ Majitelia psov sú dôležitou súčasťou 
spoločenstva

▪ Sú potrebné dobré vzťahy medzi 
majiteľmi psov a ostatnými ľuďmi

▪ Jednoduché riešenie venčenia psov
pomáha majiteľom psov udržiavať 
čisté prostredie



VPLYVNÍ A FINANČNE ZAUJÍMAVÍ

Majitelia psov:

▪ míňajú v priemere o 30 % viac*

▪ sú finančne (daňovo) atraktívna
skupina, ktorá očakáva
protihodnotu v kvalitných službách

▪ sú spoločensky aktívni vo svojom 
spoločenstve

* Source: Nielsen Shopper Study 2012; 14 EU countries



VEĽKÁ SPOTREBA KRMIVA ZNAMENÁ VEĽKÝ OBJEM ODPADU

▪ 3 000 psov ročne vyprodukuje až 
320 ton exkrementov = 32 plne 
naložených nákladných áut

▪ také množstvo psích exkrementov 
má nepriaznivý dopad na naše 
životné prostredie



SÚČASNÁ SITUÁCIA



ZABEZPEČOVANIE ČISTOTY JE EKONOMICKY NÁROČNÉ

▪ zvyšujúce sa náklady na čistenie
verejných priestranstiev …

▪ klesajúca životnosť stĺpov
verejného osvetlenia až o 40% …

▪ Ale najmä – v znečistenom
prostredí ľudia nechcú žiť !



PREVENCIA JE NAJLEPŠÍM RIEŠENÍM

▪ ECO DOG TOILET STANICA je 
revolučným preventívnym riešením v 
likvidácii psích exkrementov

▪ neriešenie problémov so psími 
exkrementami zvyšuje riziko
prenosu škodlivých chorôb

▪ parazity, baktérie a vírusy
prenosné na ľudí ohrozujú
najmä deti

(napr. škrkavka psia, pásomnice, machovce, protozoa, ...)



SYSTEMLÖSUNG:
ECO DOG TOILET STATION

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE:
ECO DOG TOILET STANICA



ECO DOG TOILET STANICA

▪ 15 rokov vlastného výskumu a vývoja

▪ optimalizovaná konštrukcia

▪ svetovo patentované riešenie

▪ certifikované nezávislými laboratóriami

▪ udržuje čistotu parkov a verejných priestranstiev

▪ prináša ekonomické úspory

▪ hygienicky rieši elimináciu prenosu ochorení



KOMPLETNÉ HYGIENICKÉ RIEŠENIE

ECO DOG TOILET STANICA:

▪ stabilizačno-hygienická časť zariadenia
s absorpčnou hmotou s jedinečným zložením 

▪ filtračná náplň hygienického zariadenia
▪ feromónová náplň
▪ ochranný kôš
▪ plechová skrinka na vrecká
▪ držiak vôdzky
▪ zvislý stĺp
▪ informačný panel
▪ reklamný panel určený na Vašu reklamu
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AKO ECO DOG TOILET STANICA FUNGUJE?



EFEKTIVITA ECO DOG TOILET STANICE PRE PSY

▪ ECO DOG TOILET STANICA obsahuje 
patentovanú zložku so psími feromónmi, ktoré 
sa postupne uvoľňujú do prostredia, čím 
aktívne priťahujú psy na vykonanie potreby v 
rámci stanice. Majú upokojujúci účinok, preto si 
psy chcú označiť močom a tým aj získať toto 
kľudné teritórium

▪ feromónová zložka je špeciálne naformulovaná 
našimi odborníkmi a je pripravená na čisto 
prírodnej báze



SOPHISTIKABFALLREINIGUNG 
SOFISTIKOVANÁ ČINNOSŤ ECO DOG TOILET STANICE



▪ upravuje pH moču
▪ odstraňuje choroboplodné zárodky
▪ eliminuje zápach

VIACFÁZOVÁ PATENTOVANÁ FILTRÁCIA

▪ odvádza dažďovú vodu
▪ je šetrná k životnému prostrediu
▪ potláča rozširovanie zápachu
▪ má ideálne zloženie pre zber psích

exkrementov (rôznej formy)

FILTRAČNÁ VLOŽKA
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SERVICE UND DIENSTLEISTUNGENSERVIS A SLUŽBY



TYP SLUŽBY
návšteva, 
kontrola a 

servis

kompletná 
výmena 

absorpčnej 
hmoty

výmena 
filtračnej 

vložky

doplnenie 
feromónu

prispôsobenie 
inštalácie k 

terénu*

asistenčná služba k 

zariadeniu

EXCLUSIVE
3x / kvartál

Všetky návštevy: Odstránenie prípadného poškodenia používaním/vandalizmom
* Terénne úpravy na mieru sú zvlášť  
spoplatňované podľa uskutočnených nákladov

ECO DOG TOILET PRENÁJOM S KOMPLETNÝM SERVISOM

PREMIUM
2x / kvartál

BASIC
1x / kvartál



KOMPLETNÁ INŠTALÁCIA A SPOĽAHLIVÝ SERVIS

▪ inštalácia ECO DOG TOILET STANICE
vlastným profesionálnym tímom

▪ pravidelná servisná kontrola staníc
podľa predplatených služieb

▪ ekologické odstránenie absorpčnej hmoty
▪ výmena filtrov 
▪ doplnenie feromónov
▪ aktívny hotline pre nahlásenie problémov

a porúch

Tel.: +421 948 056 480
E-mail: servis@ecodogtoilet.com



MOŽNOSTI VYUŽITIA REKLAMNÉHO PANELU

Prenájom reklamnej plochy

▪ zníženie nákladov na prenájom
ECO DOG TOILET STANICE

▪ navštevovaná lokalita s vysokou frekvenciou ľudí
▪ možnosť pre firmy profitovať z reklamy (produkty a služby 

pre psy, služby miestnych podnikateľov…)
▪ atraktivita pre reklamné agentúry
▪ politická reklama
▪ Informácie o miestnych podujatiach
▪ ľahká identifikácia ECO DOG TOILET STANICE aj z diaľky
▪ benefity pre majiteľov psov a spoločenstvo



ECO DOG TOILET 
STANICA V PRAXI



KONTAKT

 ECO DOG TOILET GROUP s.r.o.

IČO: 50 357 514, DIČ: 2120287048

Slovenská 1521/5

085 01 Bardejov

Slovenská republika

 www.ecodogtoilet.com
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