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CÉGÜNKRŐL

Az Ecocatering a fenntartható vendéglátás és
rendezvényszervezés mellett kötelezte el magát.
Missziónk a hulladék csökkentése, és a
hagyományosan használt egyszer használatos
műanyag terítékek kiváltása környezetbarát
megoldásokkal. 

Termékpalettánkat környezetbarát eljárással készült, biológiailag
lebomló búzakorpa-terítékek, valamint biológiailag lebomló PLA-,
cukornád- és kartontermékek alkotják. 

Termékeink megfelelnek az aktuális hazai és uniós szabályozási
normáknak, valamint az ipari komposztálásról szóló MSZ:EN13432
szabványnak. 

Úgy gondoljuk, hogy a megoldást a biológiailag lebomló,
növényi alapanyagú terítékek jelenthetik, amelyek
előállítása környezetbarát módon történik, a hulladék-
megsemmisítés során pedig egyáltalán nem keletkeznek
káros anyagok. 

A lebomló termékek értékesítése mellett partnereinket
tájékoztatással, a keletkező biológia hulladék visszagyűjtésének
megszervezésével, valamint kommunikációs és
marketingtámogatással is segítjük a fenntarthatóság felé vezető
úton.

www.ecocatering.hu



AJÁNLATUNK RENDEZVÉNYEKRE
A magyar fesztiválok aktív résztvevői vagyunk, nagy
tapasztalattal rendelkezünk nagyobb rendezvények,
fesztiválok kiszolgálásában. 

Kizárólagos beszállítóként szolgáltuk ki a kapolcsi
Művészetek Völgye fesztivált, a Mentes Fesztet, és a
Napfényes Fesztivált, beszállítottunk a Budapesti Tavaszi
Fesztiválon, emellett részt vettünk a Gourmet
Fesztiválon, a Volt Fesztiválon és a Sziget Fesztiválon is -
hogy csak egy párat említsünk.

Rendezvényekre az alábbi tevékenységeket vállaljuk:

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEK
Egyedi igényekre szabott, rugalmas kiszolgálással, kedvezményes
árakkal kínáljuk jó minőségű, környezetbarát, lebomló terítékeinket,
csomagolóanyagainkat. Több, mint 300 féle növényi alapú termék
található a szortimentünkben, mely a piacon a legnagyobb
választékot kínálja

Nagy és stabil raktárkészlettel rendelkezünk, folyamatos és
zökkenőmentes kiszolgálást, az adott rendezvény ideje alatt igény
szerint napi szállítást tudunk biztosítani.

Partnerünk révén vállaljuk a keletkezett biológiai hulladék
visszagyűjtését és ipari komposztálását. Ezzel megvalósul a körforgás,
a természetes alapanyagok visszakerülnek a természetbe, táplálva a
talajt és az új élet kialakulását, a rendezvény pedig óriási lépést tesz a
fenntarthatóság és a hulladékmentesség felé.

Szakmai tudásunkkal, minőségi tartalmakkal segítjük a rendezvény
kommunikációját és zöld marketingjét: szakmai cikkeket és
információs táblákat készítünk és adunk át, illetve a rendezvény ideje
alatt igény szerint infopontot üzemeltetünk.

BIOLÓGIAI HULLADÉK VISSZAGYŰJTÉSE

MARKETINGTÁMOGATÁS

www.ecocatering.hu
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STAMPF KRISZTA
Ügyvezető, értékesítő

+36 30 221 7181
natur@ecocatering.hu

 SZABÓNÉ MILINKI ANETT
 Ügyfélmenedzser
+36 30 159 2660

pure@ecocatering.hu

Telephely:

2100 Gödöllő, Kőrösi Cs. S. u. 42.
Corner Ipari Park
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