WORD JE PARTNER VAN DE ZERO WASTE WEEK APELDOORN 2021?
Deel met ons jouw product, activiteit/evenement, actie/promotie, onderneming of initiatief die binnen één van de
volgende thema’s past...
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Zwerfafvalaanpak & World Clean up day, Burgerparticipatie, Duurzame workshops
Educatie, Informatie & Lezingen
Bedrijvendag (rondleidingen & presentaties), Duurzame innovaties & technologies, Energie transitie
Circulariteit, Tweedehands & Reuse, Deeleconomie
Workshops & Zelfmaken, Repareren & Repair Café's
Eten & drinken, Verpakkingsvrij boodschappen doen, Voedselverspilling tegengaan
Biodiversiteit, Land- & Water management, Moestuinen & Pluktuinen, Vega Vrijdag

… en die je tijdens de Zero Waste Week Apeldoorn wilt laten zien of uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan de volgende
mogelijkheden:
Supermarkt, winkels en speciaalzaken:
➢ Een kortingsactie op duurzame producten
➢ Een kortingsactie/beloning wanneer klanten eigen (schone) verpakking meenemen naar je winkel, of invoer van
statiegeld op je eigen verpakking
➢ Promoot herbruikbare of duurzame verpakkingsmaterialen
➢ Uitgifte van een duurzaam product/pakket, denk aan: katoenen broodzak of groentezak, jute tas, compostbak, of stel
je eigen “zero waste pakket” samen
HORECA:
➢ Gebruik en promotie van apps tegen (voedsel-) verspilling, zoals de TooGoodToGo app
➢ Groter of volledig Vega/Vegan aanbod op je menukaart
➢ Promoot herbruikbare of duurzame verpakkingsmaterialen
ALGEMEEN:
➢ Een webinar, workshop, ruilbeurs of een activiteit aanbieden
➢ Een kijkje ‘in de keuken’, demonstratie, proefrit, kennismaking, rondleiding of een open dag organiseren
JOUW INITIATIEF/ONDERNEMING/PRODUCT KRIJGT EEN PODIUM
De website: www.zerowasteapeldoorn.com is het platform voor de Zero Waste Week Apeldoorn 2021
Het volgende zal terug te zien zijn op ons platform:
➢ Jouw duurzame activiteit, actie, onderneming of product
➢ Een doorverwijzing naar jouw website of social media kanaal (eventueel ook voor inschrijvingsmogelijkheden op de
activiteiten)
➢ Activiteiten/aanbiedingen voor inwoners uit de gemeente Apeldoorn
➢ Actueel nieuws en programmaonderdelen
ZERO WASTE APELDOORN HELPT JOU KOSTELOOS
Zero Waste Apeldoorn helpt je om jouw initiatief, onderneming of product zichtbaar(der) te maken binnen de gemeente
Apeldoorn.
Lever het volgende aan en wij zorgen dat het netjes op de website Zero waste week 2021's pagina komt te staan:
➢ Een leuke foto ter illustratie van jouw bijdrage
➢ Je logo (indien aanwezig)
➢ Een stukje tekst met daarin een omschrijving van jouw initiatief/onderneming en de activiteit, actie/promotie of
product waarmee je mensen uitnodigt.
WAT LEVERT DE ZERO WASTE WEEK JOU OP
➢ Meer (naams)bekendheid binnen Apeldoorn en extra zichtbaarheid via ons platform en diverse social
mediakanalen
➢ Je wordt zichtbaar onderdeel van een breder initiatief dat zich inzet voor duurzaamheid en een afvalvrije
gemeente, wat goodwill oplevert
➢ Potentiële klanten, leden of vrijwilligers, etc.
INTERESSE? MELD JE AAN!
Meld direct jouw duurzame idee/activiteit aan via het digitale aanmeldformulier:
- Inclusief bestand (logo/afbeelding) upload (email account sign-in nodig)
- Zonder bestand upload (email account sign-in niet nodig)
We verheugen ons alvast om je te verwelkomen als partner van Zero Waste Week Apeldoorn!

