DIT MEDLEMSKAB I PRAKSIS:
NY INSPIRATION, NY VIDEN, NYE PARTNERSKABER, NY SYNLIGHED
Med dit medlemskab er du en del af et fællesskab af
virksomheder med et bæredygtigt mindset. Virksomheder der
som dig vil gøre en forskel for mennesker og miljø ved at drive en
ansvarlig forretning.
Medlemsskabet giver dig:
• 4 årlige netværksmøder
• Navn, adresse og ”dot” på GoGreen Danmark app
• Navn, adresse og kort tekst på by-guide ”Be responsible. Act
sustainable”
• Profil med tekst, billeder og link til egen hjemmeside på
www.gogreendanmark.dk
• Mulighed for at dele din viden i vores nye blog univers
• Inspiration til at styrke og udvikle din forretning
• Møde potentielle samarbejdspartnere i gennem netværk
• Mulighed for at møde forbrugerne på events og i Politiken
• Sticker til facade og hjemmeside, som gør dig synlig fra
gaden

Nyt: GoGreen Danmark app:
Vi glæder os til at præsentere dig på
vores spritnye GoGreen Danmark app,
der introduceres til februar ’18.

GoGreen Danmark netværket
Vi har planlagt 4 netværksmøder i 2018, som du er velkommen til
at deltage i. Her møder du en mangfoldighed af bæredygtige
virksomheder, får input, bliver udfordret og finder nye
partnerskaber. Mange virksomheder har indgået nye
partnerskaber i GoGreen Danmark netværket. Sæt kryds i
kalenderen 13. marts, 8. maj, 14. august og 30. oktober.
Netværket lever også i den lukkede Facebook gruppe, som du
kan blive medlem af her: GoGreenBusiness netværk
Web – gogreendanmark.dk:
Det skal være nemt at handle bæredygtigt. Derfor fremhæver vi
alle vores medlemmer på vores portal. Her får du en profil med
en fortælling om din virksomhed og med flotte billeder og link til
din hjemmeside.

Vi har udviklet en sticker til
døren og til din hjemmeside,
så dine kunder kan se, at du
tager ansvar – også på deres
vegne.

Vores nye GoGreen Danmark app: Det bliver den første app i
Danmark, der viser vej til mangfoldigheden af bæredygtige
virksomheder. Den vil gøre det endnu nemmere for forbrugere at
finde dig, og nemmere for dig at finde andre grønne virksomheder
i dit lokalområde.
SO SOME: Følg også med på GoGreen Danmarks sociale
medier, hvor vi fremhæver netværket og oplyser om
bæredygtighed generelt: Facebook og Instagram

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte
Pia Rathsach på 40 52 81 81 eller pia@gogreendanmark.dk

PLANLAGTE AKTIVITERER I GOGREEN DANMARK 2018
Blogs på gogreendanmark.dk: Der er brug
for viden om, hvorfor det er vigtigt at handle
bæredygtigt. Nyt i 2018 er vores blog, hvor vi
samler og deler viden om mangfoldigheden af
muligheder for at ’go green’ i hverdagen.
Netværket er én stor vidensbank , som vi
glæder os til at udfolde, og inviterer også
gæstebloggere til at dele viden.
.

By-guide version 2: For at skabe mere
overblik og synlighed for de enkelte
medlemmer udkommer GoGreen guiden
som et mini pixi bog, der kombinerer kort
funktion med inspiration. 32 sider opdelt
efter bydele. Her et første layout, der giver
plads til både lister, ”dots” og inspiration.
Guiden udkommer i A6 kun på engelsk i
75.000 eksemplarer. Udgives slut april
GoGreen Friday: Den 23. november, hvor
alle virksomheder på Black Friday sætter
priserne ned, sætter vi fokus på overforbrug
og det faktum at urimeligt meget af det, vi
køber, ender i bunden af skabet. Vi har
arrangeret GoGreen Friday i 2 år og får
mere og mere opmærksomhed – og
tilslutning.

MEDLEMSBIDRAG 2018:
ER 2800 KR. EX MOMS
Medlemsbidraget er ikke bindende og
fornyes hvert år
Udfyld formularen på vores hjemmeside, så
vi ved, hvilke kriterier du lever op til. Du
finder linket her. Vi glæder os til at gøre
2018 til endnu et super godt GoGreen år og
kontakter dig, når vi har alle dine info.

Vores samarbejde med Politiken: Vi er ret
vilde med det samarbejde, vi har indgået med
dagbladet Politiken. I 2018 udgiver vi to tillæg
som GoGreen Danmark tilrettelægger i
samarbede med Politiken. Målet er at vise,
hvordan læserne hel konkret kan efterleve en
grønnere livsstil. Tillæggene er på 16 sider og
placeres som samtryk med LørdagsLiv. Første
tillæg udkommer op til Earth Day den 22. april,
nr. to tillæg udgives i november. 15 % i rabat på
synlighed i tillægget til GoGreen medlemmer.
Earth Day 22. april Vi har ambitioner om at
arrangere en festival i København op til Earth
Day den 22. april. Vi har store ideer med
dagen, og det betyder at vi er klar med både
opdateret bykort, tillæg i Politiken og festival på
samme dag. Vi skal nok blive hørt!

”Vores medlemskab i GoGreen netværket har givet nye professionelle bekendtskaber og mulighed for at lave
værdifulde samarbejdsaftaler med andre virksomheder i netværket. Jeg kan kun anbefale alle grønne virksomheder at
blive medlem af GoGreen Danmark og ikke mindst at deltage i netværksmøderne”
Helene Lillendahl, Salgschef & Spindoktrice, Ecouture

