
Styrk din forretning i et netværk for ansvarlige virksomheder

GoGreen Danmark baner vej for virksomheder, der tager samfundsansvar. Vi er et erhvervsnetværk for virksomheder med

et bæredygtigt DNA og et fællesskab, hvor vidensdeling, sparring og mødet med nye samarbejdspartnere hjælper din

egen forretning et skridt videre.

Vores mål er at gøre Danmark til en stærk nation af ansvarlige virksomheder, og vi mener, at det skal være nemt at handle

bæredygtigt, uanset om du køber ind som forbruger, virksomhed eller kommune.

GoGreen Danmark samler og deler viden om ansvarlige virksomheder, og vi arbejder på to ben.

1. Netværk og matchmaking

2. Kommunikation og fællesskabsaftaler

Netværk og matchmaking

På fysiske og digitale netværksmøder står faglig sparring,

vidensdeling og best practise øverst på agendaen. Vi afholder fysiske

møder i København, Aarhus, Amager og på Frederiksberg suppleret

med digitale møder, hvor hele netværket mødes for at netværke på

tværs af byer og regioner.

GoGreen Danmark er en mangfoldighed af virksomheder, brancher

og profiler inden for detail, service og iværksætteri. Også kommuner

og organisationer støtter op om fællesskabet.

Kommunikation og fællesskabsaftaler

GoGreen Danmark kommunikerer på flere forbrugerrettede

platforme som web, app, fysiske bykort og sociale medier. Her gør vi

det nemmere at handle bæredygtigt ved at dele viden om ansvarlige

virksomheder, herunder hvor de findes, og hvad de har fokus på.

Vi deler også gerne dine nyheder, events og jobopslag. Løbende

eksperimenter vi med nye måder at vise vores medlemmer frem på,

bl.a. gennem events, messer, online kampagner og digitale

kataloger.

GoGreen Danmark-netværket får mange henvendelser fra

organisationer og institutioner, der gerne vil samarbejde. Denne

mulighed bruger vi som udgangspunkt til at udforme fordelagtige

fællesskabsaftaler, der kan gavne både sagen og den enkelte

virksomhed.

De aftaler vi indgår fællesskabets vegne er ofte bedre end dem, den enkelte virksomhed selv kan opnå. Vi samarbejder

blandt andet med: Roskilde Festival, Copenhagen Visitor Service, Fair Festival, Hovedstadens Mediehus samt Aarhus,

Frederiksberg og Københavns Kommune. Læs mere om de aftaler, vi har indgået HER.

https://gogreendanmark.dk/medlemsfordele/


GoGreen Danmark-medlemskab - det får du med:

Et medlemskab af GoGreen Danmark styrker virksomheder med et bæredygtigt DNA og den fælles ambition om et

Danmark, der tager samfundsansvar. Dit medlemsbidrag går til afholdelse af netværksmøder, vedligeholdelse af

forbrugerplatforme, markedsføring og udvikling af netværket samt validering af din virksomhed.

Netværk og matchmaking:

● 4 morgenmøder årligt i hhv. Aarhus og København og på Frederiksberg

● 2 - 4 gå-hjem-møder (vi kalder dem rødvinsmøder), også i begge byer

● 6 digitale møder for hele netværket

● Deling af viden og sparring i vores lukkede LinkedIn-gruppe

● Nem adgang til nye samarbejdspartnere og leverandører, som kan styrke din forretning

● Overblik over best practises i Danmark indenfor andre brancher end din egen

● Adgang til viden og sparring i et stort og mangfoldigt fagligt stærkt netværk

Kommunikation og fællesskabsaftaler

● Profil på vores platform GoGreen Danmark

● Placering på vores app ‘GoGreen Guide’ (markedsføres bl.a. på Copenhagen Visitor Service og det officielle

turistkort, der trykkes i 1.1 million eksemplarer)

● Præsentation af virksomhed på vores sociale kanaler (Instagram, Facebook og Linkedin)

● Adgang til fællesskabsaftaler med rabatter

● Medlems-sticker til dør og hjemmeside

MEDLEMSBIDRAG:

Start-ups (max 2 år) 2.400 kr.

Små virksomheder (max 3 adresser eller 10 fuldtidsstillinger - omregnet)                                   3.500 kr.

Mellemstore virksomheder (over 3 adresser eller 10 fuldtidsstillinger - omregnet) 5.500 kr.

Store virksomheder (over 5 adresser eller 20 fuldtidsstillinger - omregnet) 10.000 kr.
Ekstra profil på vores hjemmeside og øvrige kanaler 1.200 kr.

Bidrag er ex moms. Medlemskabet gælder ét år fra indmeldelse og er uden binding.

Sådan kommer du med
Start dit medlemskab ved at følge linket HER. Du kan også kontakte os direkte og lade snakken fortsætte på telefon.

info@gogreendanmak.dk

Amanda Hofmann tlf. 28 90 05 73 og Pia Rathsach tlf. 40 52 81 81

https://gogreendanmark.dk/
https://www.instagram.com/gogreendanmark/
https://www.facebook.com/GoGreenDanmark/?eid=ARCckN35fpYMW6eRO9R6Efqphpn579-nMlv_rh8Y5jOjTxpfrnWIe0gBD01ojZ8dwTlgnrvcXpFi4QWJ
https://www.linkedin.com/company/2352120/admin/
https://gogreendanmark.dk/medlemsfordele/
https://gogreendanmark.dk/screening/

