MEDLEMSKAB AF GOGREEN DANMARK FÆLLESSKABET 2022
GoGreen Danmark er et erhvervsnetværk for virksomheder, der tager samfundsansvar. Et visionært netværk af
iværksættere, små og mellemstore virksomheder og organisationer der tænker bæredygtighed ind i måden at drive
forretning på.
Siden starten i 2011 har vi haft en ambition om at gøre det nemt at handle bæredygtigt, fordi hensynet til
mennesker, miljø og natur skal tages lige så alvorligt som hensynet til vækst. Du kan være medlem af GoGreen
Danmark fællesskabet på to måder:
●
●

GoGreen Business - målrettet virksomheder i vores B2B netværk
GoGreen Guide - målrettet forbrugerne i et B2C community

Kriterierne for at være med i GoGreen Business og få en profil på platformen GoGreen Guide er den samme:
Minimum 70 % af kerneforretningen skal være funderet i et bæredygtigt fokus inden for et eller
flere af følgende områder; mennesker, miljø, klima og ressourcer.
Både Green Business og GoGreen Guide medlemskabet ligger under GoGreen Danmark platformen, forskellen er:

GoGreen Business
- netværk, vidensdeling og markedsføring

GoGreen Guide
- markedsføring på web og app

Det får du:

Det får du:

14 årlige netværksmøder (zoom og fysiske møder i
København og Aarbus)
Fællesskabsaftaler fx messer og festival
Markedsføring på platformen GoGreen Business
Profil på GoGreen Guide web og app
Mulighed for at blive en del af GoGreen Plus (nyt)
Mulighed for at koble sig på GoGreen Gavekort (nyt)

Profil på hjemmesiden GoGreen Guide
Miniprofil på app’en GoGreen Guide
Mulighed for at blive en del af GoGreen Plus (nyt)
Mulighed for at koble sig på GoGreen Gavekort (nyt)

GoGreen Business - netværk, vidensdeling og markedsføring

Et Business medlemskab giver adgang til alle netværksmøder på zoom og de fysiske møder i Aarhus og København.
Vi holder 14 møder om året - som udgangspunkt den sidste onsdag i hver måned i København - tirsdag i Aarhus.
Derudover indgår vi fællesskabsaftaler på medlemmernes vegne, der forhandles ud fra to ambitioner: Interessante
steder at være for at skabe synlighed hos forbrugerne. Bedst mulige aftaler på medlemmernes vegne i forhold til
økonomi og fleksibilitet. Medlemskab af GoGreen Business er inkl. et GoGreen Guide medlemskab.
Har du spørgsmål, så kontakt Pia på pia@gogreendanmark.dk eller ring på 4052 81 81.

Pia Rathsach, 40 52 81 81, pia@gogreendanmark.dk

Klaus Bang , 26 23 63 30, klaus@gogreendanmark.dk

GoGreen Guide - markedsføring

Med GoGreen Guide vil vi styrke vores og din kontakt til forbrugere, der ønsker at handle mere bæredygtigt.
Ambitionen er at gøre GoGreen Guide til den bedste portal, når man ønsker at handle bæredygtigt og skal derfor
både vise vej til samfundsansvarlige virksomheder og give generel viden og gode råd om et bæredygtigt hverdagsliv.
GoGreen Guide tager afsæt i en ny opdateret website og vores app, sociale medier og nyhedsbrev. Derudover bliver
fællesskabet udbygget med GoGreen Plus og GoGreen Gavekort, der kan give øget trafik hos dig - fysisk som online.

GoGreen Plus

Fordelsprogrammer er en effektiv måde at få forbrugernes opmærksomhed på, og i 2022 etablerer vi GoGreen Plus.
Som medlem af GoGreen Danmark kan du blive en del af dette initiativ, hvor du kan tilbyde en fast rabat efter eget
valg, målrette gode tilbud, promovere presales og andre aktiviteter mm. I løbet af foråret 2022 starter vi et
testprogram og forventer fuld lancering i efteråret 2022. Har du lyst til at være med fra starten og være en del af
testen, skal du kontakte Klaus.

GoGreen Gavekort

Vi får jævnligt henvendelser fra forbrugere om muligheden for at købe et gavekort til GoGreen medlemmerne.
Derfor er vi gået i gang med at finde en løsning, hvor vi i fællesskabet kan tilbyde et gavekort, der kan bruges i alle
medlemsvirksomheder - forudsat man har tilmeldt sig. Målet er at lancere dette tiltag senest i efteråret 2022.

Har du spørgsmål til GoGreen Guide, GoGreen Plus eller Gavekort så kontakt Klaus på klaus@gogreendanmark.dk
eller telefon 2623 6330

Aktiviteter og planer 2022
Planlagte møder 1. halvår 2022

Fællesskabsaftaler 2022

Planlagte møder 2. halvår 2022

Roskilde Festival: 29. juni til 2. juli
Stand eller ministand på Green Design Marked (non-food)
Din medlemsfordel: Rabat på standplads og fleksibel plads

Onsdag 26. januar 8.15 - 9.30 på Zoom (er afholdt)
Onsdag 23 februar 8.15 - 9.30 på Zoom
Tirsdag 22. marts 8.00 - 10.15 i Aarhus
Tirsdag 23. marts 8.00 - 10.15 i København
Onsdag 27. april 8.15 - 9.30 på Zoom
Tirsdag 24 maj 8.00 - 10.15 i Aarhus
Onsdag 25 maj 8.00 - 10.15 i København
Onsdag 29. juni 8.15 - 9.30 på Zoom

Tirsdag 30. august 8.00 - 10.15 i Aarhus
Onsdag 31. aug 8.00 - 10.15 i København
onsdag 28 sept8.15 - 9.30 på Zoom
Tirsdag 25. oktober 8.00 - 10.15 i Aarhus
Onsdag 26. oktober 8.00 - 10.15 i København
Onsdag 30 november 8.15 - 9.30 på Zoom

Pia Rathsach, 40 52 81 81, pia@gogreendanmark.dk

Fair Festival:
Aarhus d. 1. – 3. april
Odense d. 10 - 12. juni
Djursland/Rosenholm Slot 19 - 21. august
Gentofte d. 2 - 4. september
Esbjerg 16 - 18. september.
Din medlemsfordel: Rabat på standplads

Event for Bæredygtighed:
November, Lokomotivværkstedet København
Stand eller ministand, både food og nonfood
Din medlemsfordel: Rabat på standplads og fleksibel plads

Klaus Bang , 26 23 63 30, klaus@gogreendanmark.dk

GoGreen Danmark i tal - platforme og medier
Platform
Hjemmeside - sidevisninger

Dec 2021

Jan 2022

6641

6870

-

unikke sidevisninger

5975

6062

-

nye brugere

3781

3561

Facebook -

følgere

5612

5611

Instagram -

følgere

5952

5938

Linkedin -

følgere

627

633

Nyhedsbrev, forbrugere - modtagere
-

1600

åbningsrate

43 %

MEDLEMSBIDRAG GoGreen Business og GoGreen Guide

Vores medlemsbidrag er baseret på ideen om, at jo flere medlemmer vi er, desto bedre kan vi bane vejen
for alt det, vi gerne vil have mere af: Virksomheder der tænker bæredygtighed ind i DNA’et. Vi har plads til
frontløberne, de nyskabende iværksættere og dem, der allerede har prøvet kræfter med det meste.
Bidraget er sat efter, hvor langt du er nået med din virksomhed.
Fra 2022 kan du enten vælge at betale dit medlemsbidrag på en gang eller kvartalsvis med PBS mod et
mindre administrationsgebyr. Alle Bidrag er ex moms. Medlemskabet gælder ét år fra indmeldelse og er
uden binding.
Engangs
betaling

PBS
4 x pr år

GoGreen Business
Start-ups (max 2 år)

2.700 kr. eller

4 x 725 kr

Små virksomheder (1-2 adresser eller 5 fuldtidsstillinger - omregnet)

3.800 kr. eller

4 x 1.000 kr

Mellemstore virksomheder (3-4 adresser eller 10 fuldtidsstillinger - omregnet)

6.000 kr. eller

4 x 1.600 kr

Store virksomheder (over 5 adresser eller 10 fuldtidsstillinger - omregnet)

11.000 kr. eller

4 x 2.850 kr

Ekstra profil på vores hjemmeside og app

1.100 kr.

GoGreen Guide
1 profil på hjemmeside og app

1.300 kr

Pia Rathsach, 40 52 81 81, pia@gogreendanmark.dk

eller

Klaus Bang , 26 23 63 30, klaus@gogreendanmark.dk

4 x 375 kr

