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Nezisková organizace ASEKOL, která je největším českým kolektivním systémem zpětného 
odběru elektroodpadu, spustila nové internetové stránky. Nový web je přehlednější, moderní a lépe 
odpovídá potřebám návštěvníků stránek.  
 
Web se vyznačuje výraznými černobílými obrázky s částečným kolorováním a přehledným dělením 
sekcí dle cílové skupiny. "Naše stránky vždy byly určeny více cílovým skupinám - široké veřejnosti, 
výrobcům a dovozcůmelektrospotřebičů i obcím a městům. Chtěli jsme proto web zpřehlednit pro 
každou cílovou skupinu a tomu také přizpůsobit obsah. S výsledkem jsme spokojeni a doufáme, že i 
návštěvníci stránek jejich novou podobu ocení," vysvětluje Kristina Mikulová, manažerka komunikace 
společnosti ASEKOL. Stránky pro kolektivní systém ASEKOL navrhla a realizovala společnost OMD.  
 
Web běží od tohoto týdne na adrese www.asekol.cz a je optimalizován i pro mobilní telefony a tablety. 
Široká veřejnost na něm nalezne např. rady ohledně správného třídění vysloužilých elektrospotřebičů, 
výrobci a dovozci mohou skolektivním systémem snadno navázat spolupráci a obce či města mohou 
jednoduše objednat svoz starých spotřebičů. Web společnosti ASEKOL je navíc propojen se 
stránkami jednotlivých projektů společnosti, jako jsou 
například červenékontejnery, Věnuj mobil nebo Věnuj počítač.  
 
ASEKOL a.s., je nezisková společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného 
odběru elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje 
zpětný odběr elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, 
spotřební elektroniky, nástrojů, hraček a vybavení pro volný čas a sport, přístroje pro monitorování a 
kontrolu a výdejní automaty (tj. skupiny 3, 4, 6, 7 8, 9 a 10). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení 
míst zpětného odběru s více než 4 250 městy a obcemi a 2 600 opravnami a prodejnami elektro. Další 
tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. 
Provozovaných více než 15 000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť 
vysloužilých elektrozařízení ze všechkolektivních systémů v ČR i v Evropě. V roce 2013 
vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,49 kgelektroodpadu.  
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