
Produse verzi pentru cadouri speciale
G R E E N  M O G O  E S T E O  M A R C Ă Î N R E G I S T R ATĂ  A A S O C I AȚ I E I G R E E N I T I AT I V E



Despre Greenitiative
Greenitiative este o organizație de mediu și dezvoltare durabilă care promovează prin proiecte
de eco educație, green building & living și dezvoltare comunitară durabilă trecerea la o societate
cu emisii reduse de gaze cu efect de seră, pentru care considerentele de mediu sunt prioritare.

Cele trei zone de interes pe care ne-am concentrat aproape 10 ani de activitate sunt eco
educația pentru elevi și studenți, un nou mod de viață și de a construi, cu impact redus asupra
mediului și dezvoltarea comunitară durabilă. Cele mai recente proiecte pe care le-am inițiat și pe
care le continuăm sunt Platforma Școli verzi (www.scoliverzi.ro), Centrul de instruire și consiliere
energetică Green Mogo (www.greenmogo.ro), Grădina de pe acoperiș și Școala de vară Green
Mogo, un proiect destinat copiilor defavorizați din Mogoșoaia, satul în care se află sediul nostru.

Mai multe informații despre proiectele Greenitiative, imagini și filmări realizate în cadrul
proiectelor noastre pot fi accesate pe paginile de Facebook Greenitiative, Școli verzi sau Centrul
Green Mogo și pe canalele de YouTube Centrul Green Mogo și Școli verzi.

http://www.scoliverzi.ro/
http://www.greenmogo.ro/


Centrul Green Mogo
Un proiect al Asociației Greenitiative, Centrul de Instruire şi Consiliere Energetică Green Mogo
este construit pe principii de arhitectură verde, folosind materiale de construcție ecologice
(izolații de celuloză, panouri de lemn presat, cânepă, lână etc.) sau reciclate (anvelope) și
sisteme de automatizare caracteristice clădirilor care folosesc inteligent energia. Panourile
fotovoltaice de pe acoperiș produc energia electrică necesară clădirii.

Materialele alese pentru finisajele interioare sunt certificate ca produse ecologice, care nu
generează emisii de substanțe organice volatile.

Pe acoperișul Centrului a fost amenajată o grădină de plante aromatice și plante comestibile
care respectă principiile permaculturii.

Realizat cu sprijin financiar din partea EEA Grants prin Fondul ONG, din partea Fundaţiei Porsche 
Romania prin Fundaţia Comunitară Bucureşti şi cu fonduri proprii.



Ce sunt Produsele
Green Mogo

Sub marca Green Mogo, încercăm nu doar să oferim articole a căror 
producție are un impact scăzut asupra mediului ci și să adăugăm o 
componentă socială unor produse cu specific local. 

Trei organizații – Asociația Greenitiative, Asociația Autism România și 
Fundația The Door colaborează pentru a realiza obiecte speciale: 

❖ Au amprentă redusă de carbon (pentru că se folosesc în cea mai mare 
parte ingrediente locale, multe produse chiar în grădina sau pe acoperișul 
verde al Centrului Green Mogo, 

❖ Lucrate de voluntari şi prieteni ai Greenitiative şi de mame ale unor tineri 
care suferă de autism sau chiar de aceştia

❖ Banii pe care îi strângem merg fie către o singură organizație dintre cele 
trei (dacă produsul este exclusiv creația organizației) fie suma se împarte 
între organizațiile care au colaborat pentru a-l realiza.



Ce sunt Produsele
Green Mogo

Pentru că suntem la început, stocurile sunt limitate. Comandând Produsele 
Green Mogo, ne ajutați să ne dezvoltăm și să fim mai sustenabili ca 
organizații, pentru că putem să ne susținem astfel proiectele individuale sau 
comune.

Sperăm ca produsele noastre să vă încânte simțurile și să aducă bucurie celor 
dragi. Vă mulțumim dacă le alegeți și vă suntem recunoscători dacă 
transmiteți acest catalog și altor prieteni.

Trebuie să știți că realizăm și comenzi speciale de produse, așa cum am făcut 
doi ani cu Ambasada SUA la București. Pentru acestea avem însă nevoie de 
timp și pregătiri suplimentare.

Mulțumim că acordați timpul prețios vizionării acestui catalog și sperăm să 
colaborăm!



Săculeți cu 
lavandă

Poate cel mai de succes 
produs Green Mogo, 
săculețul cu lavandă este un 
produs pentru cei care doresc 
să parfumeze natural 
dormitorul, dressingul sau 
chiar biroul. 

Design-ul și realizarea 
săculeților: Felicia și Marta 
Ienculescu



Săpun cu lavandă de Green 
Mogo
La Green Mogo cultivăm lavandă de peste 7 ani. În urma unui 
parteneriat cu prietenii de la Cu Clăbuc, am reușit să realizăm 
un produs comun. La ingredientele naturale, atent 
selecționate de partenerii noștri precum uleiul de măsline și 
laptele de capră, adăugăm lavandă de Green Mogo și săpunul 
devine o călătorie în Provence. 



Decorațiuni
Inspirate de biodiversitatea 
locală, bufnițele Green Mogo 
sunt umplute cu fibră 
sintetică realizată din plastic 
(PET) reciclat la fabricile 
Greentech și Greenfiber de la 
Buzău. Pe lângă fibra 
sintetică, bufnițele Green 
Mogo conțin și câteva grame 
de lavandă.



Caiete 
și carnețele 
pentru notițe, 
din hârtie 
reciclată

Poate puțini dintre noi 
conștientizăm cât de mult ne-
am reduce impactul asupra 
mediului dacă am folosi hârtie 
reciclată.

Caietele cu design original 
semnat de  Vera Grama sunt 
nu numai prietenoase cu 
natura, ci vă prezintă 
biodiversitatea văzută de un 
artist local.



Decorațiuni de brad cu 
lavandă, mentă sau busuioc 
de Green Mogo
Inimi, steluțe, fluturași din fetru, umplute cu lavandă de Green 
Mogo și cusute de mamele tinerilor cu autism susținuți de 
organizația parteneră Autism România. Banii obținuți sunt împărțiți 
între Greenitiative și Autism România





Atelierul de eco design şi 
leadership verde

Atelierul de ecodesign si leadership verde, proiect
sustinut de Lidl România, prin care formăm 30 de studenți
și tineri absolvenți de arhitectură și arte interesați să își
asume roluri de lideri în promovarea eco designului și a 
economiei circulare. 

Cei selectați participă în perioada iulie – decembrie 2017 
la cursuri și ateliere de creație, cu scopul de a realiza
obiecte de eco design cu care să participe la concursuri
de specialitate. 

Ne propunem, de asemenea, ca ei să transmită către elevi
de liceu și vizitatori ai Centrului Green Mogo informațiile
primite în acest proiect.







Colaborare 

Atelierul este dotat cu mașini 
de cusut profesionale, 
imprimantă 3D și alte unelte 
necesare. 

Facilitățile atelierului vor 
putea fi utilizate de studenți 
pasionați de eco design și 
după finalizarea proiectului, 
prin colaborări pe termen 
lung ale Asociației 
Greenitiative cu UAUIM și 
UNARTE.



Provocări 
Mână de lucru calificată: ne dorim să angajăm oameni din comunitatea locală, 
lucru care până acum nu s-a putut realiza. 

Piaţă de desfacere pentru produse: cerc vicios, pe de o parte din cauza 
dificultăţii de a produce susţinut şi pe de alta din cauza modului în care sunt 
vândute (târguri, evenimentele din ccadrul Centrului, comenzi prin catalogul de 
produse)

Înţelegerea conceptului de fundraising de către cumpărători: produsele nu sunt
ieftine şi nici nu-şi propun să fie. Fiecare produs are o poveste şi a fost făcut cu 
un scop anume. 



Contact
Monica Grecu

Coordonator comunicare Greenitiative

Email: comunicare@greenitiative.ro

Telefon: 0722151467

Felicia Ienculescu-Popovici

director Asociația Greenitiative

Email: feliciaip@greenitiative.ro

Telefon: 0744485972

mailto:comunicare@greenitiative.ro
mailto:feliciaip@greenitiative.ro

