Wel of niet overstappen op herbruikbare bekers/hardcups?
Hardcup Kickstart sessie

WAT KOST HET?

Green Events heeft een kickstart sessie ontwikkeld
waarin we jouw situatie helemaal doorlopen en elk
aspect van de hardcup doornemen. Denk hierbij aan
de voor- en nadelen van elke keuze in materiaalsoort,
aantallen, spoelen op locatie, betaalsysteem,
communicatie, huren of kopen en opslag.

Hardcup Kickstart sessie € 175

Onze kennis is onder andere gebaseerd op de
samenwerking met DGTL, Into the Great Wide Open,
Mysteryland, Mandala en Amsterdam Open Air in de
Green Deal Afvalvrije festivals en vele onderzoeken
die de afgelopen jaren zijn gedaan rondom hardcups.
Ook hebben wij contact over de hardcups met
leveranciers en de verschillende brouwers en
drankmerken.

Hardcup Businesscase werksessie € 575

Hardcup Businesscase werksessie
Wil jij nog een stap verder, en weten hoe de hardcup
businesscase er voor jouw evenement uitziet? In
een vervolg sessie komen we bij je langs om samen
met je team de keuzes te bespreken en cijfers in te
voeren. Wij hebben een tool waarin we verschillende
variabelen kunnen invullen zodat je meteen ziet welk
financiële gevolgen een bepaalde keuze heeft. Denk
hierbij aan de hoogte van statiegeld, spoelen op
locatie, het aantal bekers dat niet retour komt en de
verschillende beker leveranciers. Voorafgaand aan
deze sessie ga je zelf aan de slag met het opvragen
van offertes.

VOOR WIE?
- Evenementen organisatoren
- Horeca ondernemers
- Medewerkers betrokken bij het (gemeentelijk)
evenementenbeleid

- (Telefonisch) gesprek waarin alle facetten
worden doorgesproken
- Een digitaal verslag met alle antwoorden gebaseerd
op jouw situatie

- Gesprek waarin alle facetten worden doorgesproken
- Een digitaal verslag met alle antwoorden gebaseerd
op jouw situatie
- Werksessie om de businesscase uit te werken met
meerdere mensen uit je team
- Een tool om de businesscase te maken, die in jouw
bezit blijft en waar je na deze sessie zelf mee verder
kan. Privacy van bedrijfsgegevens zijn hierbij
vanzelfsprekend gewaarborgd.

GREEN EVENTS
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Green Events is hét platform voor verduurzaming van
evenementen.
Als onafhankelijke partij zet Green Events zich, samen
met een team van ervaren specialisten, in om kennis
te delen en samenwerking in de evenementensector te
bevorderen.

CONTACT
Info@greenevents.nl
www.greenevents.nl

