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Psyzdobywająbank#? Nie tylko – koty również
BOŚ jako pierwszy bank w Polsce otworzył swoje placówki dla Klientów z ich
czworonożnymi przyjaciółmi – od teraz również właścicielom kotów. Tym samym Bank
wpisuje się w popularny już trend obecny w wielu miejscach, do których bez problemu
możemy wejść z naszym pupilem i załatwiać swoje bieżące sprawy.
Na początku grudnia zeszłego roku Bank Ochrony Środowiska otworzył swoje drzwi dla psów.
Akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem Klientów, ale i prośbami o możliwość
wejścia do oddziału również kotami.
– Nikogo już nie dziwi widok psa, czy kota np. w restauracji czy kawiarni. To naturalne, że
z naszym pupilami chcemy spędzać jak najwięcej czasu, a i one zdecydowanie czują się
bezpieczniej w naszym towarzystwie. W Banku Ochrony Środowiska bardzo dobrze
to rozumiemy – powiedziała Anna Żyła, Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska.
Bank Ochrony Środowiska od samego początku kładzie nacisk funkcjonowanie w harmonii
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–
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dżungli”.

Kampania

#Psyzdobywajabank – a teraz również koty, to drugą odsłoną uruchomionej w listopadzie akcji
pomocy czworonogom. Zaczęło się od wsparcia schronisk dla psów w całej Polsce, których
lista została uzgodniona z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami. W ramach kampanii
wspierającej schroniska dla zwierząt – BOŚ przekazał 8260 kg karmy 26 schroniskom w całej
Polsce. O tym, gdzie trafiła karma, decydowali Klienci Banku. Koszty zakupu karmy i dostawy
pokrył Bank.
Znajdź nas na Twitterze i Facebooku
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