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JAK SANDRA, GERDA I GRETA ZACZĘŁY SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ OPARTĄ NA STYLU ŻYCIA 
 

Na początku roku szkolnego, tuż po dołączeniu do firmy 

Junior Achievement Training Company w szkole, przez długi 

czas Sandra, Gerda i Greta zastanawiały się nad największymi 

globalnymi problemami związanymi z ochroną środowiska 

i nad tym, w jaki sposób rozwiązać te problemy. 

Produkty z aktywnym węglem stają się bardzo popularne 

w dzisiejszych czasach. Dlatego też dziewczęta wspominały 

z lekcji historii i biologii, że w czasie wojny to właśnie węgiel 
był nakładany na maski gazowe, aby chronić osobę noszącą 

go przed unoszącym się w powietrzu toksycznym gazem. Tak 

narodził się pomysł stworzenia naturalnego, przyjaznego dla 
środowiska odświeżacza powietrza. Potrzeba było kilku 

miesięcy, aby udoskonalić koncepcję produktu końcowego. 
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JAK SANDRA, GERDA I GRETA ROZWINĘŁY SWOJĄ 
DZIAŁALNOŚĆ OPARTĄ NA STYLU ŻYCIA 

 

Przez sześć miesięcy od stworzenia pomysłu, 

dziewczyny zmagały się z problemem, jak węgiel 
aktywny, umieścić w materiale. Płótno wyglądało 

atrakcyjnie, ale po wykonaniu prototypu okazało 

się, że torby są umazane sadzą węglową. 

Jednym z największych wyzwań jest umieszczenie 

węgla w saszetkach tak, aby materiał mógł 

oddychać i pozwalał na wchłanianie zapachów 
z otoczenia, jednocześnie zapobiegając ulatniania 

się bardzo drobnych cząsteczek węgla. 

Len został wybrany jako materiał ze względu na 
jego naturalność i całkowitą dezintegrację, ale 

konieczne było odkrycie specyficznej gęstości tego 

materiału. Torby "Bioras" występują w dwóch 
rozmiarach, eliminują one nieprzyjemne zapachy 

przez około 3 miesiące, a w samochodzie do 2 

miesięcy. 

"Próbowaliśmy wielu różnych materiałów i mieliśmy sporo problemów. To była pierwsza poważna 

przeszkoda. Nie chcieliśmy użyć syntetycznego materiału ponieważ było to dla nas nie do przyjęcia. 

Roczna ilość syntetycznych, montowanych w samochodach "choinek" wystarczy na pokrycie 22.000 
boisk piłkarskich! I nie są one poddawane recyklingowi. Poznawszy te liczby, chcieliśmy 

zaprojektować produkt oparty na filozofii "zero odpadów". 
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JAKIE SĄ ICH PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 

"Bioras" opracował naturalne i przyjazne 
dla środowiska odświeżacze powietrza 

z węglem aktywnym wewnątrz. Węgiel 

jest pakowany w płócienne torby i może 

służyć jako odświeżacz do obuwia lub 
torby sportowej, może być umieszczany 

w szafie lub w samochodzie. Oczywiście 

węgiel nie emituje zapachów, ale 
pochłania nieprzyjemne zapachy, a także 

oczyszcza powietrze z zanieczyszczeń. 

Z każdym sprzedawanym odświeżaczem 
zespół uważnie śledził reakcje i opinie 

klientów, dzięki czemu stale ulepszał swój 

produkt. Na przykład, słyszeli, że klienci 
zainteresowani są mniejszymi torebkami, 

które można by było włożyć do obuwia. 

Przeprowadzali różne eksperymenty, mieli 
odwagę mówić i przedstawiać swoje 

pomysły. 

Zespół "Bioras" z niecierpliwością oczekuje na dalszy rozwój i ma nadzieję, że małe torby do 
samochodów będą wkrótce dostępne na stacjach benzynowych. Po ukończeniu studiów członkowie 

zespołu zamierzają poświęcić jeszcze więcej czasu na doskonalenie tego produktu.   

 

 
JAKIE SĄ SUGESTIE "BIORAS" DLA MŁODYCH LUDZI CHCĄCYCH ROZPOCZĄĆ SAMODZIELNĄ 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ   

 

Wszystko jest możliwe jeśli posiada się odpowiedni entuzjazm do pracy i rozwiązuje się napotkane 

problemy. Musisz najpierw uwierzyć w siebie i w ten sposób pozwolić innym uwierzyć w to, co robisz. 

Wierzymy, że grupa osób może pokonać trudności lepiej niż jedna osoba. 

Życzymy młodym ludziom, aby nie bali się marzyć, podejmować działań i wierzyć w to, co robią. Bez 

względu na to, w jakim jesteś wieku, co robisz i jakie środowisko cię otacza, co inni sądzą o twoim 
pomyśle lub działaniu. Po prostu uwierz w siebie i działaj! 

 

Życzymy powodzenia SANDRA, GERDA I GRETA! 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ich działalności lub zasięgnąć porady, możesz skontaktować się 

z nimi poprzez e-mail: greta.sarapinaite@gmail.com 
 


