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ES² CZYLI ECO STUDIO ELECTRO-SYSTEM  

ECO STUDIO ELECTRO-SYSTEM to projekt edukacyjno-ekologiczny adresowany do 
młodego pokolenia. Idąc z duchem czasu i wykorzystując siłę mediów 
społecznościowych, tworzymy platformę do komunikacji  
z młodzieżą. Dzisiaj nie tylko zabawa, ale także nauka przenosi się do sieci.  
E-lekcje stały się już rzeczywistością.  

Kiedy lekcja przyrody staje się interesująca dla młodych ludzi? Wtedy gdy prowadzona jest w 
sposób nowoczesny i interaktywny. Dlatego do tworzenia Eco Studia ELECTRO-SYSTEM 
zaangażowaliśmy ciekawe postacie - idolkę nastolatków, która swoją wiarygodnością i 
naturalnością przyciąga miliony użytkowników Internetu – Kingę Sawczuk, posiadającą 5 
milionów fanów na TikToku, ponad 1 milion na Instagramie i ponad pół miliona na kanale 
Youtube oraz dziennikarza młodego pokolenia, pracującego m.in. w redakcji Eska.pl i Radiu 
Wawa – Kubę Adamiaka. 

Eko-lekcje z udziałem Ambasadorów projektu mają charakter naturalnej luźnej rozmowy. W 
duecie Kinga i Kuba rozmawiają o problemach elektroodpadów w taki sposób, aby 
zainteresować tematem młodych odbiorców. W każdym odcinku  
w przyjazny dla młodzieży sposób zostają przekazywane najważniejsze treści edukacyjne, 
związane z prawidłowym postępowaniem z elektroodpadami. Wideo  
i zdjęcia z #es² emitowane są w social mediach projektu i Ambasadorów. Pierwszy sezon 
projektu zrealizowany został w 2020 roku.  

Czas na sezon 2  
W 2021 roku ruszył drugi sezon Eco Studia, w którym Ambasadorzy projektu kontynuują eko 
edukację, tworzą krótkie materiały wideo i udostępniają je w sieci. W każdym odcinku w 
przyjazny dla młodzieży sposób zostają przekazane treści edukacyjne, związane z 
prawidłowym postępowaniem z elektroodpadami, ich wpływem na środowisko oraz możliwością 
odzyskania cennych surowców. 

W sezonie drugim Eco Studio ELECTRO-SYSTEM planowane są również konkursy, a jeśli tylko 
sytuacja epidemiczna w Polsce pozwoli, także wydarzenia „Lato w mieście z Eco Studio”, 
podczas których gwiazdy projektu spotkają się ze swoimi fanami na żywo.  

Kontakt z mediami: Bee Music Batogowska Monika, tel. 501 734 330, 
biuro@beemusic.com.pl 

Partnerzy: Bee Music, runvido.com 

Patroni Medialni:  PRESS SERVICE - Monitoring Mediów, magazyn „Odpady i środowisko”, 
ecoportal.com.pl.
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