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PRESSMEDDELANDE

TiksPac tecknar samarbetsavtal med Plogga Sverige AB.
TiksPac och Plogga delar samma vision om en renare miljö. Båda vill skapa ett långsiktigt
hållbart samhälle och arbetar med attitydförändrande beteenden för en renare hållbar miljö.
Genom att samarbeta med Plogga och deras nätverk kan TiksPac nå ut med sitt koncept till
nya intressenter både i Sverige och internationellt.
Plogga har många intressanta kontakter med företag och organisationer som har stora
utmaningar med nedskräpning och som verkligen vill göra något åt problemet. Vi tror vår
Nudgade Skräpplockarstation kan vara en del av lösningen. Plogga kommer lyfta fram
fördelarna med vår Skräpplockarstation inom sitt växande nätverk. Vi ser stora
affärsmöjligheter genom detta samarbete.
PLOGGA grundades i Sverige år 2016 och är idag ett bolag, förening och en folkrörelse där
själva aktiviteten går ut på att plocka skräp samtidigt som man joggar. Det går även lika bra
att promenera, åka skateboard, cykla, simma eller annat. Plogging är attitydförändrande och
ploggare är stolta skräpplockare som gör något åt vår miljö och hälsa innan det är för sent. I
dag finns Plogga-rörelsen på alla kontinenter och i mer än 100 länder. Plogga hjälper dagligen
till att starta upp nya aktiva Plogging-grupper över hela världen.
Ploggas vision är tydlig och enkel: - Att skapa en ren värld. Problematiken har legat i att det
ansetts fult att plocka upp skräp efter andra, samt att folk har tappat respekten och slänger
skräp omkring sig i allt högre grad. Plogging handlar helt enkelt om att vända den nuvarande
negativa trenden för ett långsiktigt hållbart samhälle. Plogga är en konkret, inkluderande och
positiv lösning på problemet; genom att Plogga är det inte längre tabubelagt att plocka skräp.
För mer info om Plogga och deras aktiviteter se:
https://plogga.se/
https://www.facebook.com/plogga/

Vår vision – Rent Nära Dig!
För ytterligare information:
Stefan Arvidsson, VD
Tel. +46 (0)346 – 734 721
stefan.arvidsson@tikspac.com
www.tikspac.com

Kort om TiksPac
Genom TiksPacs olika miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga påsar som är
kostnadsfria för användarna. Inom det ursprungliga konceptet med hundpåsar finansieras
verksamheten av företag som köper en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt
engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Konceptet är kostnadsfritt för kommunerna, som
dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Under de senaste åren har
konceptet kompletterats med möjlighet att hyra stationer för hundpåsar, hyra eller köpa
hundlatriner ”TiksCan” och under hösten 2019 lanseras Skräpplockarstationer som kan köpas
av alla som vill ha en renare närmiljö. Bolagets aktie är listad för handel på Spotlight Stock
Market, för ytterligare information besök www.tikspac.com.

