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Van 8 tot en met 16 oktober is er voor inwoners uit 
de regio Noord-Veluwe van alles te zien, proeven en ervaren 
op gebied van duurzaamheid. Dé ideale gelegenheid voor 
jou als bedrijf of organisatie om te laten zien wat je allemaal 
in huis hebt. Meld jouw activiteit daarom snel aan via:

Wat kan mijn deelname aan 
de Week van Duurzaamheid 
opleveren?

 Naamsbekendheid in de regio. 
 Nieuwe potentiële klanten, leden of   
 vrijwilligers.
 Verassingseffect bestaande klanten,   
 leden of vrijwilligers: ‘Jullie doen ook   
 iets met duurzaamheid?!’
 Onderdeel van een breder initiatief 
 dat zich inzet voor duurzaamheid.

Wat is de  
Week van 
Duurzaamheid?

www.weekvanduurzaamheid.nl/aanmelden


Wanneer is mijn 
product/dienst duurzaam?

Als je met jouw product of dienst rekening hebt 
gehouden met het milieu. Dit kan bijvoorbeeld 
gaan om:

 Streekproducten (= minder CO2-uitstoot om  
 producten te vervoeren).
 Elektrisch tuingereedschap (elektriciteit in   
 plaats van benzine).
 Milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen (geen  
 chemische stoffen).
 Isolatiemateriaal (minder CO2-uitstoot om huis  
 te verwarmen of te koelen). 

Met welke activiteit kan ik 
meedoen? 

Alles kan! Vorig jaar hebben we allerlei soorten 
activiteiten voorbij zien komen: van een leuke 
drive-thru tot aan een kledingcoach. Je kunt ook 
denken aan een rondleiding, workshop, proeverij, 
kortingsactie, proefrit of adviesgesprek.

Kijk voor meer inspiratie op onze speciale inspiratiepagina. 

Geef als bedrijf of organisatie een: 

rondleiding  -  workshop  
proeverij - kortingsactie - advies 
proefrit - demonstratie

https://www.weekvanduurzaamheid.nl/inspiratie


De komende periode brengen we de Week van 
Duurzaamheid op verschillende manieren onder 
de aandacht. Dit doen we door middel van de:

 Advertenties in huis-aan-huisbladen
 Online nieuwsbrieven van Veluwe Duurzaam
 Website van Veluwe Duurzaam
 Social media-kanalen van Veluwe Duurzaam 

Hoe wordt mijn 
activiteit gepromoot? 

Promotiepakket

Daarnaast ontvang je een paar weken voor 
de Week van Duurzaamheid een (online) 
promotiepakket van ons. Daarin vind je 
beeldmateriaal, flyers en teksten bijvoorbeeld.  
Deze kun kun je zelf laten drukken. Zo kun 
jij ook aandacht besteden aan de Week van 
Duurzaamheid en jouw deelname.



Hoe kan ik mijn activiteit aanmelden voor 
de Week van Duurzaamheid? 

Door jouw activiteit aan te melden op  
www.weekvanduurzaamheid.nl/aanmelden. 
Hier zijn geen kosten aan verbonden. Via het 
webformulier geef je aan welke activiteit je aanbiedt, 
deel je een stukje over jouw bedrijf en vul je je 
contactgegevens in.

De website: www.weekvanduurzaamheid.nl  
is het platform voor de Week van Duurzaamheid 
2021. Het volgende is terug te zien op dit platform:

 Jouw activiteit. 
 Eventuele inschrijvingsmogelijkheden. 
 Een doorverwijzing naar jouw website.
 Meer informatie over jouw bedrijf/organisatie. 
 Jouw logo. 

Wat verwachten jullie van mij? 

Deelnemen aan de Week van Duurzaamheid is helemaal 
kosteloos. Wel zouden we je willen vragen om na afloop een 
enquête in te vullen. We zijn benieuwd hoeveel bezoekers 
je ontvangen hebt tijdens de Week van Duurzaamheid en 
hoeveel (duurzame) producten je extra hebt verkocht. 

Contact

Heb je een vraag, opmerking of zoek je  
inspiratie voor een activiteit? Bel of mail ons gerust. 
Ga naar het contactformulier 
www.weekvanduurzaamheid.nl/contact 
of mail/bel naar 0525-701015 of 
info@veluweduurzaam.nl. 

www.weekvanduurzaamheid.nl/aanmelden.
https://www.weekvanduurzaamheid.nl/
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