FILM 1 – oszczędzanie wody i energii elektrycznej
Intro: Radek Brzózka, wyjaśnienie dlaczego oszczędzanie zasobów jest ważne
Plansze, wykresy – odniesienie do wyjaśnianych kwestii
Prezentacja rozwiązań, jak wyglądają i jak działają: perlator, baterie z termostatem (prezentacja jak
wygląda, ile wody trzeba spuścić by uzyskać wodę o oczekiwanej temperaturze w zwykłej baterii co w
skali roku daje pojemność np. jednego basenu), bateria z czujnikiem ruchu (prezentacja, ile wody
zużywamy na jednorazowe umycie dłoni, odniesienie do skali roku na grafice)
Zmień nawyki:
Demonstracja 5-6 nawyków np.
- gdy myjesz ręce (woda do spłukiwania, wyłączona gdy namydlasz ręce)
- gdy myjesz głowę (włączona gdy spłukujesz)
- gdy myjesz zęby lub gdy golisz się
- gdy zmywasz naczynia (w zmywarkach zużywasz mniej wody)
- pralka i zmywarka załadowana w pełni
Energia elektryczna:
Radek Brzózka: info dlaczego musimy oszczędzać energię, z czego jest produkowana, efekt skali, jeśli
każdy będzie oszczędzał energię to (plansze dla zobrazowania).
Expert projektu – wypowiedź
- prezentacja jak można samodzielnie zrobić audyt w domu lub małej firmie. Prezentacja sprzętu
mierzącego zużycie prądu przez poszczególne sprzęty w stanie pracy oraz w stanie czuwania. Plansze
porównujące zużycie energii przez poszczególne sprzęty oraz procentowy udział poszczególnych
sprzętów w rachunku za energię.
- przykłady oświetlenia LEDowego (plansze porównujące zużycie energii w skali roku oraz 5 lat)
Plansza z logotypami (6 logotypów)
1-2 statystów
MIEJSCE zdjęć: Warszawa, Pułtusk, dwa dni zdjęciowe, ujęcie baterii z czujnikiem - Poznań
Uwaga – elementy zdjęć i grafiki będą wykorzystane w innych filmach (głównie branża usług
osobistych)
Lokalizacja do części poświęconej energii elektrycznej do wskazania i wynajmu przez zleceniobiorcę.
Dopuszczalna jest przestrzeń biurowa

FILM 2 – Branża usług osobistych
INTRO – Radek Brzózka
Prezentacja salonu z eko rozwiązaniami
Metody oszczędzania wody:
- perlator (demonstracja w salonie fryzjerskim, jak wygląda perlator i ile wody oszczędza demonstracja ile wody leci w ciągu minuty ze zwykłej baterii a ile z baterii z perlatorem, zbliżenie na
strumień z perlatora + grafika)
- rączka prysznicowa z wyłącznikiem (demonstracja w salonie fryzjerskim jak działa, prosta w
obsłudze, woda leci, gdy naciskamy na przycisk, więc po odłożeniu automatycznie woda nie jest
zużywana )
- bateria z termostatem ( demonstracja - woda ciepła od razu więc nie trzeba „spuszczać wody” w
oczekiwaniu na oczekiwaną temperaturę; w skali roku są to konkretne oszczędności)
- dobre nawyki – jak myć miseczki po farbie by zużyć mniej wody
Możliwość oszczędzania energii:
- prezentacja – dlaczego warto wymieniać oświetlenie na LEDowe. Plansze z porównaniem zużycia
energii w skali roku oraz pięciu lat.
- czujniki ruchu (czyli eliminowanie zapominania wyłączania światła) – w miejscach gdzie tylko się
przechodzi, w toaletach
Wypowiedź eksperta

Plansza z logotypami (6 logotypów)
Lokalizacja: Pułtusk salon fryzjerski,

FILM 3 – Branża spożywcza
INTRO – Radek Brzózka
Przykłady rozwiązań – oszczędzanie wody:
- zmywanie w zmywarkach, jak ustawiać naczynia (zdjęcia w firmie piekarskiej
- jak myć kosze (demonstracja w piekarnii)
- baterie z perlatorami ujęcie w piekarni (grafika jak wyglądają ile wody się oszczędza – powtórka z
filmu nr 1 i2)
- odzyskiwanie ciepła z pieców piekarskich, demonstracja w firmie piekarskiej, prezentacja schematu
w formie graficznej
- prezentacja tzw. podliczników wykorzystywanych w piekarniach
Przykłady rozwiązań – oszczędzanie energii:
- światło LED – jaka jest to inwestycja i po jakim czasie zwraca się
Plansze prezentujące rozwiązania
Wypowiedź eksperta
Podsumowanie – Radek Brzózka
Plansza z logotypami (6 logotypów)
MIEJSCE zdjęć: Poznań, Luboń oraz Suchy Las firmy piekarsko-cukiernicze. 2 dni zdjęciowe

FILM 4 – Branża poligraficzna
INTRO – Radek Brzózka – na czym polega działanie proekologiczne w branży poligraficznej. Co jest
ważne dla właściciela drukarni a co dla klienta
Prezentacja procesu produkcji 3 ujęcia
Wypowiedź eksperta z drukarni ekologicznej – jakie działania należy podjąć, by drukarnia zmieniła
swój profil na eko, co zyskuje?
Przedstawiciel dystrybutora papieru – czy wypowiedź na temat papieru z recyklingu
Plansza z logotypami (6 logotypów)
MIEJSCE zdjęć: Wrocław, Warszawa, 1,5 dni zdjęciowych

FILM 5 – Branża motoryzacyjna
INTRO – Radek Brzózka
Wypowiedź eksperta – najbardziej efektywne rozwiązania w branży
Prezentacja 3 rozwiązań pozwalających na oszczędzanie zasobów (wody i energii)
Postępowanie z odpadami szkodliwymi dla środowiska
Plansza – 1 kropla oleju silnikowego zanieczyszcza aż 1 m3 wody, 3-5 litrów oleju to ogromna szkoda
dla środowiska
Wypowiedź eksperta (ujęcie w Poznaniu)
Podsumowanie – Radek Brzózka
Plansza z logotypami (6 logotypów)
Miejsce zdjęć: Nowy Sącz, jedno ujęcie Poznań, 1 dzień zdjęciowy

Film 6 - Branża Drzewna
INTRO – Radek Brzózka
Prezentacja rozwiązań pozwalających oszczędzać materiały – drzewo podczas produkcji
Wypowiedź dwóch ekspertów
2 plansze oraz 2 animacje prezentujące sposób wycinania elementów mebli, grubość płyt, proces
suszenia drewna.

Plansza z logotypami (6 logotypów)
Miejsce zdjęć: Turek (trasa pomiędzy Koninem a Łodzią) 0,5 dnia zdjęciowego

Film 7 - Branża Budowlana
INTRO – Radek Brzózka
Cztery ujęcia rozwiązań proekologicznych w firmie budowlanej
Wypowiedź eksperta
Wypowiedź eksperta
Plansza z logotypami (6 logotypów)
Miejsce zdjęć: Dwie lokalizacje Zielona Góra, Warszawa, jeden dzień zdjęciowy

