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Dutch Green Building Week

Na het succes van de eerste negen edities van de Dutch Green Building Week (DGBW) organiseert 
Dutch Green Building Council (DGBC) van 19 oktober tot en met 23 oktober de 10e editie van de 
DGBW. De week wordt in 2020 gekoppeld aan de week waarin de Internationale Klimaattop in 
Nederland zal plaatsvinden (International Climate Adaptation Summit). Onder andere acteur 
Leonardo DiCaprio en voormalig VN-chef Ban Ki-moon zullen aanwezig zijn bij de top.

De week zal meer dan de afgelopen jaren een internationaal karakter hebben. Diverse internationale 
Green Building Councils, aangesloten bij de World Green Building Council, zullen naar Nederland 
komen om kennis te delen en de eigen kennis te verrijken. Om deze jubileumeditie van de Dutch 
Green Building Week zo mogelijk tot een nog groter succes te maken en nog meer partijen te 
mobiliseren, zijn wij op zoek naar sponsors. Samen met deze sponsors willen wij werken aan het 
toekomstbestendig maken van de gebouwde omgeving. 

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



Doel 
• Inspireren en activeren
• Aan Nederland en de rest van de wereld 

laten zien wat we in huis hebben
• Leren van andere landen en verbindingen 

leggen
• Nederland positioneren als koploper
• Beweging aanjagen door uitwisselen van 

(internationale) positieve showcases
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Thema
Nederland was jarenlang een gidsland als het ging om 
duurzaamheid en milieu. Meer dan 25 jaar geleden lanceerde 
Ed Nijpels het eerste Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) wat 
Nederland internationaal op de kaart zette en wat een 
blauwdruk vormde voor diverse Europese beleidsplannen. Als 
het aan DGBC ligt pakt Nederland haar rol terug als gidsland 
met duurzaam ondernemerschap voor een duurzaam 
gebouwde omgeving. 

Mede naar aanleiding van de komst van een wereldtop over klimaatadaptatie op 22 oktober, 
staat het komende jaar in het teken van pioniers, innovators, creatieve denkers en doeners die een 
duurzame en toekomstbestendige gebouwde omgeving verder willen brengen met ideeën en 
innovaties en daarmee Nederland internationaal op de kaart zetten. 

Het jaarthema en het thema van de Dutch Green Building Week is MADE IN HOLLAND.

Uiteraard kijken we ook naar wat er gebeurt in de rest van de wereld. Wat kunnen we leren van 
andere landen en de rol van lokale initiatieven. 
Samen met hen laten we aan de wereld zien wat we kunnen, maar ook wat we kunnen leren om 
Nederland daadwerkelijk gidsland te maken voor een duurzaam gebouwde omgeving.  



Communicatie
NIEUW! DGBC E-zine: toekomstbouwers
DGBC zal een speciaal E-magazine uitbrengen dat in het 
teken staat van het thema MADE IN HOLLAND. Met dit 
nieuwe online magazine bieden we verrijkte informatie en 
een crossmediaal platform. We gaan verwijzen naar 
Podcasts, filmpjes en social media uitingen. Dit magazine 
zal rond de Dutch Green Building Week actief onder de 
aandacht worden gebracht van 30.000 ontvangers via de 
PropertyNL nieuwsbrief, Vastgoedjournaal en via diverse 
social media. 

NIEUW! Podcast DGBC
DGBC start in 2020 met een podcastserie waarin we 
diverse duurzame koplopers naar hun visie op de huidige
ontwikkelingen en kansen voor innovatie vragen. Tijdens 
de week zullen we meerdere Podcasts opnemen. 

OUD EN NIEUW! Festivalkrant
Speciaal voor de 10e editie van de week brengen we 
opnieuw de oude vertrouwde festivalkrant (oplage 5000) 
uit. Hierin worden alle activiteiten van de week
opgenomen. De krant wordt ruim voor de week 
uitgebracht en bijgesloten bij Property NL.

Direct Mailings
Tijdens en voorafgaand aan de week worden diverse 
Direct Mailings verzonden met ruime aandacht voor de 
activiteiten van de sponsors van de week. 

Mediapartners
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Programma
Naast evenementen van DGBC Participanten zal het 
programma bestaan uit een aantal door DGBC 
georganiseerde events:

Dinsdag 20 oktober 2020 - DGBC Congres 
DGBC organiseert in samenwerking met de sponsors op 
dinsdag 20 oktober een congres voor de achterban van 
DGBC en de achterban van de sponsors van de week, 
met boeiende en vernieuwende sprekers en veel ruimte 
voor netwerken. 

Dinsdagavond 20 oktober - DGBC Galadiner
DGBC organiseert een ‘invitation only’ galadiner voor 
alle themapartners en sponsors van de DGBW en hun 
eigen relaties. Bij het galadiner zullen ook internationale 
gasten aanwezig zijn. Tijdens de feestelijke avond wordt 
tevens de Green Leader Award 2020 uitgereikt. 



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: Circulariteit
Dinsdag: MADE IN HOLLAND – Alle thema’s 
Woensdag: CO2-reductie (Paris Proof)
Donderdag: INTERNATIONAAL - Klimaatadaptatie 
Vrijdag: Gezondheid 
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E-zine Toekomstbouwers
• Advertorial of advertentie in het DGBC E-zine Toekomstbouwers.

Festivalkrant Dutch Green Building Week 2020 
• Full Colour advertentie van een kwart pagina.
• De krant sturen we als bijlage mee met PropertyNL.

Website DGBC
• 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.

Galadiner 
• 2 toegangskaarten voor het Exclusieve Invitation Only galadiner.

Jubileumcongres MADE IN HOLLAND
• 5 relatiekaarten voor het congres.

Communicatiepakket
• Logo Sponsor Dutch Green Building Week t.b.v. eigen communicatie-uitingen.
• Visuals, foto’s, presentatie en teksten die je in eigen communicatie kunt gebruiken.

Sponsor 10e Dutch Green Building Week €  4.000 *

* Exclusief BTW



Marieke Olsthoorn

Hoofd Communicatie en Events

m.olsthoorn@dgbc.nl

Zuid Hollandlaan 7 

2596 AL Den Haag 

+31 (0)88 55 80 100

info@dgbc.nl

DGBC.nl

http://dgbc.nl



