NAŠE SPOLEČNOST
Přeloženo přes Google překladač
Recyclix je průkopnická společnost, která je ve světě unikátní. Naším hlavním cílem je chytře spojí
příležitostí internetu a podnikání s cílem pomoci recyklační průmysl vyvíjet tak efektivně, jak je to
možné.
Recyclix nářadí a ovládání různých investičních projektů v Evropě a má své sídlo se nachází ve
Varšavě. V blízké budoucnosti plánujeme rozšířit náš vliv v jiných zemích. Byli jsme spolupráci s
předními mezinárodními společnostmi zabývajících se výrobou a recyklaci plastů na dlouhou dobu.

NÁŠ TÝM
Náš tým se skládá z vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří se mohou pochlubit širokou průmyslu
zkušenosti, stejně jako jedinečné dovednosti a znalosti. Je to díky jejich práci, která je podpořena
nejvyššími firemní a profesionální etiky norem, které jsme dosáhli vynikajících výsledků v co
nejkratší lhůtě.

NAŠÍM CÍLEM
Naším cílem je chránit zájmy všech účastníků našeho projektu a provozovat naše podnikání v
inteligentním způsobem. Každý registrovaný uživatel ve výchozím nastavení se stane jak
prosperující obchodní pobočky a skutečnou ekolog. Recyclix používá pouze ekologicky šetrných
technologií, které nepoškozují ekosystém a pomáhají obnovit. Spojili jsme ekologie a podnikání,
protože jsme přesvědčeni, že naše budoucnost je všechno o těchto dvou věcech!

CO DĚLÁME
My vydělávat a zveme vás, jak vydělat s námi. Vzájemně prospěšný spolupráce je vstupenka k
úspěchu každého projektu a naše služba není výjimkou.
Děláme to pro vás vydělat tím, že otevření přístupu k prodeji a nákupu recyklovatelných materiálů
na mezinárodním trhu pomocí našich webových stránek.
Naše firma zajišťuje a kontroluje proces recyklace, zatímco vy prostě podílet na nákup surovin pro
jejich následné zpracování a prodej!
To vše funguje tak jednoduché, jak ABC: zakoupení odpad, jsme ho recyklovat pro vás, a pak ho
prodat. Recyclix bere odpadu, který nikdo nechtěl a stáčí se do high-tech materiálů, které mohou
být použity v mnoha různých průmyslových odvětvích.

Například, vezmeme použité LDPE a přeměnit ji na granule, které jsou následně použity k výrobě
běžných černých odpadkové pytle, stejně jako některé trubky a dalších plastových prvků.

PROČ TO DĚLÁME?
Chceme, aby standardní model evropské recyklační ještě výhodnější a technicky dokonalé pomocí
naší online služby se schopnostmi dráhy-lámání. I když jsme vždy up-to-aktuální informace o
hlavních změnách v recyklačním průmyslu ekonomiky v Evropě díky úzké vazby s představiteli
průmyslu státních orgánů.
Naším dalším cílem, který není v žádném případě nedůležité, je poskytnout dlouhodobé a
konzistentní příjem každého účastníka našeho projektu bez ohledu na to, jaký druh režimu podpory
partnerství se rozhodli pro. Úspěch našich obchodních partnerů je především o růst produkce,
rozšiřování geograficky, a vysokou ziskovost. Chceme, aby naši partneři vydělávají více, protože
je to výhodné pro nás taky.
Recyklace plastů je nejziskovější pole v recyklačním průmyslu:
•

Spotřeba plastů vzrostl o 20 krát v průběhu posledních 50 let;

•

86% evropských plastů se vyváží do Číny;

•

Pouze 20% všech plastových ve světě je recyklováno, zbytek je stále hořel;

•

Recyklace zisky průmyslu v roce 2014 jsou oceněny 372 miliard eur.
Statistika je samo-vysvětlující. Průmysl má obrovský potenciál pro růst, zatímco tam je téměř žádný
trh konkurenci a vláda nepodporuje průmysl dost dobře pro zahájení potřebné množství zařízení. V
současné době recyklace průmysl je jedním z nejslibnějších a ziskových investičních oblastech s
nízkým rizikem!
Evropa zaujímá druhé místo na celosvětové výrobě plastických hmot na 20%, zatímco Čína
zaujímá první místo na 24,8%. Více k tomu, poptávka po plastu se neustále roste a růst plastový
průmysl má dalekosáhlý dopad na několik klíčových evropských hospodářských
odvětvích. Plastikářského průmyslu je faktor, který hraje klíčovou roli v rozvoji inovací v mnoha
oblastech vědy a to nejen v Evropě, ale na celém světě příliš.

