
Magyarországon elsőként! 

Együtt építjük a jövőt!





Kovácsné Maszel Anna

A Nyáregyházi Napsugár Óvoda vezetője

Mészáros Sándor

Nyáregyháza polgármestere



Rippel fivérek (Rippel Ferenc és Rippel 
Viktor)

A Sport és Művészet Nagykövetei, a
Rippel Brothers Mozgásművészeti
Akadémia tulajdonosai.

Az ÖkoviFalu Védnökei



Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete

Az ÖkoviFalu szakmai védnöke

Az ÖkoviFalu Szakmai Védnökei



Tervrajz

E-auto töltőoszlop + Parkoló



A projekt magvalósításakor, kizárólag 
újrahasznosított anyagokat használunk fel 
az építkezés során.

A miniatürizált falu kis házait a Sylrock 
100%-ban műanyag hulladékból készült 
építőanyagának felhasználásával 
kivitelezzük.

A kis házakat összekötő útvonalakat a 
MOL – gumibitumen divíziójával tervezzük 
megvalósítani. Valamint a miniatürizált falu 
minden apró házacskájának tetejére egy-egy 
“játék” napelem és szélturbina is kerül.





A Teslaélmény csapatának jóvoltából az ÖkoviFalu 4 db 
akkumulátorral működő és tölthető TESLA gépkocsiról 
mintázott “mini Teslával” lesz felszerelve. Ezen kívül kresz 
táblákat helyezünk ki, hogy a gyermekek megtanulhassák játék 
közben a közlekedés alapjait.



Tervben van az óvoda kamerával megfigyelt parkolójába 
egy elektromos autó töltőoszlop telepítése is, ahol a 
jövőben bárki elektromos autóját feltöltheti.



Igyekszik az óvoda olyan megoldásokban 
gondolkodni, amelyek lehetővé teszik, hogy 
önellátóvá válhasson

Tervben van két olyan szobabicikli telepítése, 
melyek elektromos áramot termelnek. A 
gyermekek így sportolás közben feltölthetik a 
“mini Teslák” akkumulátorait

A modern technológiát felhasználva, lehetőség 
nyílna az ÖkoviFalu környezetvédelmi
kezdeményezést nem csak Magyarországon
hanem Európa szerte megismertetni 
az emberekkel



Ha elég zöld energiát sikerül megtermelnünk, 
az óvoda mögötti területen lehetőség nyílna 
fóliasátrak létrehozására ahol helyben 
megtermelhetővé válna az óvodások számára 
az éves friss zöldség és gyümölcs mennyiség. 
A kertészkedésbe pedig az óvodásokat is be 
lehet vonni

Az átadás után hétvégente az ÖkoviFalut 
nemcsak helybéli, hanem más
óvodás gyermekek is kipróbálhatják.
Terveink szerint így az ÖkoviFalunak 
több ezer látogatója lesz éves szinten,
az ország minden részéről a hétvégi programok által



MarketingMIX
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Szponzorációért cserében Ön piaci ár alatt 
médiamegjelenést vásárol

Szponzorként támogatja az ÖkoviFalu létrejöttét és a 
környezettudatosságra való nevelés első lépését, továbbá 
részt vesz az ÖkoviFalu Franchise programjában

Részt vesz támogatóként az átadásig zajló 
kampányunkban és az átadás utáni utókommunikációs 
játékainkban, megjelenéseinkben névadó támogatóként

Saját- és potenciális ügyfelek körében pozitív üzenet a 
cég Ökotudatosságáról

Hatékony helyszíni megjelenés, állandó ügyféláramlás a 
folyamatos program miatt (Molino, Roll-up kihelyezés, 
helyszíni aktivitások)



A nyáregyházi ÖkoviFalu átadása után sem állunk meg! 
Tervezzük további ÖkoviFaluk létrehozását is, számos 
más óvoda területén országszerte.
Hosszútávú projektben gondolkodunk, jövőt építünk és 
hisszük azt, hogy kinevelhetünk együtt egy zöldben 
gondolkodó új generációt.

Franchise



Céges és csapatépítő rendezvényeik lebonyolítására 
felajánljuk grátiszban Nyáregyháza közösségi tereit. 150 
fős befogadóképességű Művelődési házát, valamint az 
óvoda udvarát és az azon felépített ovifalut. 

Az oktatási központ és mintaprojekt végett, hosszú utóélet 
vár a nyáregyházi ÖkoviFalura ahol a szponzoráló cégek 
épp aktuális évének üzenetét kommunikáljuk minden 
évben. Az átadás után hétvégente igénybevehető lesz az 
ÖkoviFalu rendezvények, születésnapok, gyermek- és 
családi programok lebonyolításának helyszíneként az 
ország bármely részéről érkezők számára. 

!



Az ÖkoviFalu támogatóinak 
megjelenéseket kínálunk a 
Nyáregyháza fesztiválokon is!
Több ezer ember egy helyen, akiket 
egy ötletes kommunikációval
megszólíthatunk!
Eddigi fesztiválok fellépői: Dér Heni, 
Caramel, Radics Gigi, Zséda (stb.)
További részletek: 
www.facebook.com/nyaregyhazafesztival

Időpontja: 2017. szeptember 8-9.



Országos sajtómegjelenésre számítunk, mert ez az 
első ilyen jellegű projekt Magyarországon. Híres 
emberek és a főbb sajtóorgánumok lesznek jelen 
a megnyitón.



Programok
Átadás 2017. augusztus 28-án 

Nyáregyházán

Sajtótájékoztató és az ÖkoviFalu 
bemutatása

Előadás a környezetvédelem és 
megújuló technológiák fontosságáról

Állatmenhely a helyszínen a Monori 
Csellengők Állatotthon jóvoltából,

előadás a felelősségteljes állattartásról, 
állatsimogató és örökbefogadás

Kisoroszlán bemutató a MagánZOO 
Felsőlajos jóvoltából

ABBA Sisters – ABBA formáció

Gyermekprogramok
(gyermektorna, légvár-játék, arcfestés)
Egy igazi családi napot tölthetnek el az 

Alföld szívében





Weigert Péter
Projekt Koordinátor
+3670-881-6296
peter@okovi.hu

Kovács Alexandra
Projekt Koordinátor
+3630-260-7256
alexandra@okovi.hu


