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INLEIDING

Inleiding

Dutch Green Building Week
Na het succes van de eerste acht edities van de
Dutch Green Building Week (DGBW) organiseert de
Dutch Green Building Council (DGBC) van 23 tot en
met 27 september 2019 een negende editie.
Om deze Dutch Green Building Week zo mogelijk tot
een nog groter succes te maken en nog meer partijen
te mobiliseren, zijn wij op zoek naar partners, die
samen met DGBC willen werken aan het
toekomstbestendig maken van de gebouwde
omgeving en zo hun maatschappelijke betrokkenheid
willen tonen.

World Green Building Week
De Dutch Green Building Week vindt plaats tijdens de
Word Green Building Week. In 2009 lanceerde de
World Green Building Council de zogenaamde World
Green Building Day om de bewustwording rond
‘green buildings’ te stimuleren. Vanwege het succes
van de dag werd in 2010 de World Green Building
Week geïntroduceerd.
Tijdens de week zetten Green Building Councils
wereldwijd de initiatieven van henzelf én van hun
participanten in de vitrine. Diverse landen doen mee.

In dit voorstel vind je achtergrondinformatie en de
inhoud van het partnervoorstel.
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Doel

•
•
•
•

•
•
•

Bredere scope van verduurzaming laten zien
Aan Nederland laten zien waar we samen voor
staan en wat we met elkaar in huis hebben.
Enthousiasmeren en partijen verbinden en in
beweging brengen
Zichtbaar maken van commitment en
leiderschap van de achterban van DGBC om
een doorslaggevende rol te spelen in
verduurzamen van de gebouwde omgeving
Beweging aanjagen door het laten zien van
showcases en leiderschap.
Verbindingen met voorlopers
Concrete handvatten aanreiken om zelf aan de
slag te gaan.

Tijdens de week laten alle koplopers, aanjagers,
pioniers zien dat het WEL KAN.
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Thema: #HETKANWEL!

De urgentie rond duurzaamheid neemt enorm toe. We
moeten energie besparen, duurzaam opwekken,
circulair (ver)bouwen, klimaatrobuust bouwen en
ontwikkelen, en aandacht aan gezondheid schenken.
Elk thema heeft zijn eigen beleidsagenda,
kennisnetwerk, marktdynamiek en ontwikkeling. Hoe
brengen we dat bij elkaar in een gebouw of gebied?
Tijdens de week wil DGBC met haar achterban laten
zien dát het mogelijk is de gebouwde omgeving te
verduurzamen met oog voor verschillende thema’s.
We geven organisaties een podium die verduurzamen
omdat ze het willen. En omdat ze het kunnen. Het
thema van de week is daarom #HETKANWEL!
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Dagthema’s
Om organisatoren van de evenementen/activiteiten en bezoekers van de Dutch
Green Building Week te inspireren hebben we per dag een dagthema geformuleerd.
Zo wordt het programma voor bezoekers overzichtelijk.
•
•
•
•
•

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

#HETKANWEL!
CO2-reductie (Paris Proof)
Circulariteit
Green Leadership
Klimaatadaptatie en gezondheid
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Programma DGBC
Naast evenementen van DGBC Participanten zal het programma bestaan uit een
aantal door DGBC georganiseerde events:
23 september
DGBC Congres – Spant! (Bussum)
DGBC zal in samenspraak met de partners op maandag 23 september 2019 een
openingscongres organiseren voor de achterban van DGBC en de achterban van
de partners van de week, met boeiende en vernieuwende sprekers, interactieve
workshops en veel ruimte voor netwerken.
26 september
DGBC Green Leadership Summit – Metaal Kathedraal (Utrecht)
DGBC organiseert samen met Nyenrode op donderdag 26 september een Green
Leadership Summit voor topbestuurders uit de achterban van DGBC.
Onder andere voormalig minister-president Jan Peter Balkenende en
Rijksbouwmeester Floris Alkemade leveren een inhoudelijke bijdrage aan het
programma.
26 september
DGBC Galadiner – Metaal Kathedraal (Utrecht)
DGBC zal op donderdagavond 26 september 2019 een ‘invitation only’ galadiner
organiseren voor alle themapartners en partners van de DGBW en hun eigen
relaties. Alleen partners van DGBW en themapartners krijgen hiervoor
toegangskaarten voor eigen relaties. Tijdens de feestelijke avond wordt tevens de
Green Leader Award 2019 uitgereikt.
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Communicatie
DGBC Magazine: toekomstbouwers
DGBC zal een speciaal magazine uitbrengen dat in
het teken staat van toekomstbestendig maken van de
gebouwde omgeving.
Dit magazine zal rond de Dutch Green Building Week
worden verspreid via PropertyNL en digitaal via het
Vastgoedjournaal. Daarnaast zal het magazine het
gehele jaar worden gebruikt als corporate
communicatiemiddel van DGBC. In totaal zal het
(digitaal en in print) onder meer dan 30.000
professionals worden verspreid.
Aankleding
A3-posters, Stoepborden, Flyers, verschillende
visuals en beeldmerken.
Direct Mailings
Tijdens en voorafgaand aan de week worden diverse
Direct Mailings verzonden. Daarnaast verstuurt
DGBC tijdens de week elke dag een digitale DGBW
Special, met ruime aandacht voor de activiteiten van
de partners van de week.
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PARTNEROPTIES
Voettekst
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Supporter Dutch Green Building Week

€ 3.000

De negende editie van de Dutch Green Building Week vindt plaats van 23 tot en met 27 september 2019
Het thema van deze editie is #hetkanwel!
Supporters van de Dutch Green Building Week hebben recht op:
Communicatie
• Advertentie 1/2 pagina’ A4 in het DGBC Magazine
Toekomstbouwers (oplage 10.000). Deze wordt
bijgesloten bij de PropertyNL en wordt digitaal verspreid
via het vastgoedjournaal naar 30.000 adressen.
•
•
•

Interview op de websites DGBW en DGBC en
nieuwsbrief.
Uitlichten eigen events in nieuwsbrief en op website.
Vermelding uitgebreid profiel op de sponsorpagina van
de website www.dgbw.nl.

Logo
•

Logo op alle communicatie-uitingen van de week
(behalve op voorzijde DGBC Magazine).

Green Leader Gala
•

2 toegangskaarten voor het Exclusieve Invitation
Only galadiner.

Congres
•
5 relatiekaarten voor het congres.

Communicatiepakket
•
Logo Supporter Dutch Green Building Week t.b.v.
eigen communicatie-uitingen.
•

Visuals, foto’s, presentatie en teksten die u in uw
eigen communicatie kunt gebruiken.

Sponsor Green Leader Galadiner

€ 1250,00

Donderdag 26 september 2019
DGBC zal op donderdagavond 26 september 2019 een ‘invitation only’
galadiner organiseren tijdens de Dutch Green Building Week.
Tijdens de avond zullen we onder andere de Green Leader Award 2019
uitreiken. DGBC organiseert de verkiezing voor het vierde jaar op rij in
samenwerking met PropertyNL en PROVADA. De award wordt jaarlijks
uitgereikt aan (grote) leiders in de bouw- en vastgoedsector (of daaraan
gerelateerd) die zaken echt fundamenteel anders doen of grote ambities
hebben om een doorslaggevende rol te spelen bij het verduurzamen van de
bestaande bouw.
Het is in 2019 mogelijk het Green Leader Gala te sponsoren:
Sponsors ontvangen:
• Logo op schermen
• Logo en naam op uitnodiging
• 5 toegangskaarten voor relaties
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Advertentie Magazine Toekomstbouwers

€ 1250,00

Verschijningsdatum: 2e week van september
In september verschijnt de derde editie van het DGBC
Magazine Toekomstbouwers.
Dit magazine zal rond de Dutch Green Building Week worden
verspreid via PropertyNL en digitaal via het
Vastgoedjournaal.
Daarnaast zal het magazine het gehele jaar worden gebruikt
als corporate communicatiemiddel van DGBC. In totaal zal
het (digitaal en in print) onder meer dan 30.000 professionals
worden verspreid.
Tarief
Advertentie 1/2 pagina: 1.250,00 (in euro’s exclusief BTW)
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Interesse?
Neem dan contact op met
Dutch Green Building Council
Marieke Olsthoorn
Hoofd Communicatie en Events
Zuid Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag

088 – 55 80 100
info@dgbc.nl

DGBC.nl

