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Защо участваме? 

Името „MISSION” отразява отношението ни към дейностите
ни. Осъществяването на нашата идея, за нас не е просто
поредната работа, а мисия за повишаване на екологичната
култура и информираността на децата и младежите от град
Враца.

Къде е проблемът? 

Белоглавият лешояд е един от редките видове птици в
Европа и България. През 2015 г. се излюпи първото
успешно отгледано малко във Врачански Балкан за повече
от 60 години насам. Това е огромен природозащитен успех
и е уникален за Източна Европа. Лешоядите предлагат
изключително важна екосистемна услуга, като унищожават
труповете на селскостопанските животни и почистват
планинските пасища. 
 
Мисията ни е подобряване на информираността на децата,
младите хора и туристите във Враца, както и алармиране
на обществото за решаването на социално значими
проблеми като опазване на биоразнообразието в България
чрез създаване и разпространение на материали и
обучения за Белоглавия лешояд. 



Идея за решение. 

Нашата маркетингова агенция извършва промотиране,
информиране и популяризиране на дейностите по опазване
на Белоглавия лешояд от Природен парк „Врачански балкан
и Природозащитен център „Натура” – Враца като създаде
различни продукти и услуги за всяка от идентифицираните
целеви групи и въздейства с различни маркетингови
средства и инструменти. Нашето решение е в края на
процеса на дейностите по завръщането на белоглавия
лешояд. 

Лично за нас ... 
НАШИТЕ СИЛНИ СТРАНИ 
1. Услугите се предоставят безплатно. 
2. Достъпни и съвременни материали. 
3. Висока мотивация. 
4. Близост до потребителите. 
5. Постоянна активност. 
6. Използване на най-съвременни виртуални технологии. 
Нашето вдъхновение е прекрасния Врачански балкан и
неговите обитатели. За нашият осъзнат екип е важна
мисията да запазим равновесието в природата, такова
каквото го познаваме ние и за бъдещите поколения. За
нашето настояще е важно да сме активни граждани със ясно
изразена собствена позиция и отношение. 
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