WORD VRIEND VAN
DUURZAME WEEK 2019

DUURZAME WEEK
GREEN UP YOUR LIFE!

VRIEND VAN DUURZAME WEEK 2019
Van 15 t/m 22 juni 2019 vindt alweer de vierde editie van Duurzame Week plaats. Op verschillende locaties in Utrecht organiseren wij samen met onze partners informatieve presentaties,
interessante lezingen en levendige discussies met ervaren sprekers en professionals uit het vak.
Duurzame Week is een broedplaats voor creativiteit en innovativiteit, waarbij plezier, inspiratie
en interactie voorop staan. We zijn al volop bezig met de voorbereiding hiervan.
Maar we kunnen nog wel wat hulp gebruiken.
Daarom vragen we jou om Vriend van Duurzame Week te worden. Dus vind jij Duurzame Week
een fantastisch initiatief? Bezoek je al jaren ons festival? Of kun je je goed vinden in onze missie?
Steun dan onze stichting door Vriend te worden voor €100*. What’s in it for you? Als Vriend van
Duurzame Week beleef je meer! Zo word je uitgenodigd voor onze exclusieve partnerborrel, word
je op de hoogte gesteld van ons programma, en word je
in het zonnetje gezet tijdens ons festival van 15 t/m 22 juni.
*Duurzame Week is een ANBI stichting. Giften kunnen fiscaal worden afgetrokken.

WORD VRIEND
VOOR € 100
MAAK HET BEDRAG OVER NAAR NL90TRIO0391192434
T.N.V. STICHTING DUURZAME WEEK

WWW.DUURZAMEWEEK.NL/DONEER

Om er verzekerd van te zijn dat je goed vermeld wordt op al onze kanalen,
vragen wij je om je (bedrijfs)naam, achternaam, e-mailadres en een foto/logo
(mocht je dat waarderen) sturen naar jasmijn@duurzameweek.nl

PARTNER EVENEMENT
Als Vriend van Duurzame Week krijg je exclusief toegang tot ons
jaarlijks Duurzame Week partner evenement. Vergroot je je netwerk
met alle 100 + deelnemende organisaties, bedrijven, winkels,
horeca’s en andere partijen. En dat alles onder het genot van ons
eigen Duurzame Week bier en duurzaam food.

WORD ONDERDEEL VAN ONZE
DUURZAME WEEK SOCIETY
Tijdens onze activiteiten ontmoet je leuke en interessante mensen,
concepten en bedrijven waar je graag mee in gesprek blijft of
samenwerkt aan duurzame initiatieven. Daarvoor hebben we nu
de society!

PROGRAMMA
Word als één van de eersten op de hoogte gesteld van ons programma. Zo weet jij als één van de eersten met welke 100 bedrijven
en organisaties we gaan samenwerken en zorg je ervoor dat je
zeker weet dat je bij al onze events aanwezig kunt zijn. (Zoals: een
exclusieve lezing van Dennis Storm over minimalisme!)

EXPOSURE
Wij zetten AL onze Vrienden in de spotlights. Reken op een goed zichtbare vermelding op onze website, op onze social media kanalen én
uiteraard word je tijdens ons festival ook offline in het zonnetje gezet.

