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 Pastelka  =   SPOLUPRÁCE 
 
 
  škola +obec/město + Gas International. s.r.o. 
 



        

Gas International s.r.o. je českou soukromou společností, která se specializuje na 
optimalizaci služeb souvisejících s dodávkou zemního plynu. 

Záleží nám na dlouhodobých a spokojených zákaznících, věnujeme pozornost nejen hledání možných úspor jejich nákladů, ale také pečlivému vysvětlení možných nástrah, které číhají jak na např. obce, školy apod., tak na domácnosti, a především na starší spoluobčany.  
Neustále připravujeme nové zajímavé produkty -od věrnostních bonusů, přes servis a revizi plynového kotle,benefit Šetříme s úsměvem atd. po poradenství externího specialisty zdarma, rozmanitou charitativní činnost a sponzorské programy[B1] . 
 Přizpůsobujeme se zákazníkům tak, aby pro ně bylo samozřejmostí, že 

 zemní plyn = Gas International s.r.o. 

 
 [B1]Dobrá struktura, nicméně ukažme benefity dalším cílovým skupinám, nejen penzistům. 

Záleží nám na dlouhodobých a spokojených zákaznících, věnujeme pozornost nejen hledání možných úspor jejich nákladů, ale také pečlivému vysvětlení možných nástrah, které číhají jak na např. obce, školy apod., tak na domácnosti, a především na starší spoluobčany.  
Neustále připravujeme nové zajímavé produkty -od věrnostních bonusů, přes servis a revizi plynového kotle,benefit Šetříme s úsměvem atd. po poradenství externího specialisty zdarma, rozmanitou charitativní činnost a sponzorské programy[B1] . 
 Přizpůsobujeme se zákazníkům tak, aby pro ně bylo samozřejmostí, že 

 zemní plyn = Gas International s.r.o. 

 
 [B1]Dobrá struktura, nicméně ukažme benefity dalším cílovým skupinám, nejen penzistům. 

Záleží nám na dlouhodobých a spokojených zákaznících, věnujeme pozornost 
nejen hledání možných úspor jejich nákladů, ale také kvalifikovanému 
poradenství a  pečlivému vysvětlování možných nástrah, které číhají jak na např. 
obce, školy apod., tak na domácnosti, a především na starší spoluobčany.  

Náš cíl : zemní plyn = Gas International s.r.o. 



        

Reagujeme na neradostnou situaci ve školství, a hledáme efektivní způsoby pomoci 
státním institucím. 
Školy již nedostávají státní příspěvek na nákup sešitů, tužek, pastelek atd., ale stále to 
mají za povinnost prvňáčkům obstarat ze svého, již tak napnutého rozpočtu.  

Firma Gas International s.r.o. proto připravila pro své zákazníky programy 
sponzoringu, produktu Obec, produktu Plynový kotel, benefitů a bonusů 
pro domácnosti státních zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, kotle, 
benefit Šetříme s úsměvem pro starší spoluobčany, poradenství externího 
specialisty zdarma, rozmanitou charitativní činnost. 
 

Podporujeme především místní  potřeby občanů a státní správy, neboť odráží 
skutečnou situaci měst a obcí, z toho důvodu  je naše spolupráce orientována jak na 
obce, tak na školská apod. zařízení, která navzájem úzce spolupracují. 
 



        

Záleží nám na dlouhodobých a spokojených zákaznících, věnujeme pozornost nejen hledání možných úspor jejich nákladů, ale také pečlivému vysvětlení možných nástrah, které číhají jak na např. obce, školy apod., tak na domácnosti, a především na starší spoluobčany.  
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 [B1]Dobrá struktura, nicméně ukažme benefity dalším cílovým skupinám, nejen penzistům. 

 

 Projekt Pastelka je otevřený produkt.  
Máte na výběr ze tří možností spolupráce, protože každá škola má jiné potřeby.  
 
1) DOTACE – úspora na ceně za plyn a na ceně za poplatky 
                     - v závislosti na spotřebě bude vyplaceno „pastelkovné“ (20Kč za MWh)- 
   i pro zaměstnance a spolupracovníky, partnery  a přátele školy 
                     - smlouva o reklamě – umístění letáku, že jsme partnery školy  
     - čím vyšší spotřeba,tím vyšší dotace 
 
2) CENA – zajištění nejnižší možné ceny s fixem  na 12měsíců – individuální nabídka  
 
3) INVESTICE – zakoupíme vám nový kotel – využití budoucí úspory – smlouva na dobu  
           určitou, dle budoucí investice 



        

Možnost volby mezi programy Jistota a Volnost 
 
 
Při zájmu o nejnižší možnou cenu bez možnosti sloučení více odběrných míst  
se vypočítá nejnižší možná cena na trhu. 
 
Firma nakoupí na stanovené období domluvené množství plynu . 
 
Garantuje domluvenou cenu po celou dobu dodávky. 
 
U programu Volnost  garantujeme cenu vždy nižší než dominantní dodavatel. 



        

Proč?  

 Moderní způsob spolupráce 
 Zajištěný servis 
 Prokazatelná úspora 
 Nové finanční zdroje 
 Pádný argument vašich rozhodnutí v oblasti energií 
 Reálná forma místní spolupráce 
  



        

 CO OD NÁS ZÍSKÁTE ? 
 
Při vzájemné spolupráci, kdy  k nám přivedete nová odběrná místa, která s námi ušetří  
min.10% na platbě za plyn, vám pomůžeme s financováním vašich dalších aktivit.  
 
Objemové podmínky  Jednorázová finanční podpora  
získání odběratelů se spotřebou 
  
 50 MWh    1 000 Kč   
 100 MWh   2 000 Kč   
 250 MWh   5 000 Kč   
 500 MWh   individuální návrh  

 

   Podmínky financování dalších aktivit  


