Zullen
we vrienden
worden?
Stichting De Groene Belevenis wil haar passie voor de natuur overbrengen op
bedrijven in de regio. Dit doen wij door u de natuur te laten beleven. Beleven is
namelijk ervaren, en vooral: voelen. Pas als je de liefde voor de natuur voelt,
ontstaat ook de bewustwording, betrokkenheid én het goede voornemen om
voor haar te zorgen.

Vriendschap betekent delen met elkaar
Naast het vergroten van de bewustwording over de natuur, sluiten wij graag een
vriendschap van minimaal één jaar met bedrijven die behoefte hebben aan handvatten
om hun goede voornemen met betrekking tot duurzaamheid te vertalen naar de eigen
praktijk. Gedurende onze vriendschap maken wij deze handvatten met (teambuilding)
bijeenkomsten concreet. En delen wij graag onze kennis over en passie voor de natuur
en duurzaam handelen.

Stichting
De Groene Belevenis
Hamersveldseweg 105-107
3833 GM Leusden
info@degroenebelevenis.nl
033 303 49 40

Vriendschap moet je onderhouden
Contact houden; dat is een voorwaarde voor een goede vriendschap.
l

Het logo van iedere vriend plaatsen wij op onze website.
We zijn trots op onze vriendschap!

l

Onze vrienden mogen het logo van De Groene Belevenis in hun communicatie gebruiken
om aan te geven dat ze zich bewust zijn van de natuur en duurzaam handelen.

l

Eén keer per jaar willen wij met onze vrienden netwerken.
We vinden het leuk dat onze vrienden elkaar leren kennen.

l

Uiteraard zijn wij altijd betrokken.
Wij denken graag met onze vrienden mee over duurzame vraagstukken.

l

Tot slot; onze vrienden hebben een verhaal en wij de belevenissen. Wij bieden korting
op onze speciaal voor het bedrijfsleven ontwikkelde groene belevenissen.

In vriendschap moet je investeren
Wij vragen iets terug voor ònze investering. Voor €1.000,- per jaar mag ieder ambitieus bedrijf
onze vriend worden. Wij hebben de ambitie om iedere vriendschap succesvol te maken, zodat
we ook na dit jaar nog met elkaar verbonden blijven.

Wilt u vrienden worden?
Neem contact op met onze Accountmanager “Bedrijven en Duurzaamheid” of onze Directeur
via 033 303 49 40 of info@degroenebelevenis.nl

