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SAMEN MAKEN WE BREDA CIRCULAIR!
Om een circulaire economie te kunnen realiseren moet er heel veel
veranderen, zowel bij producenten als bij consumenten. Gelukkig zien
we dat er steeds meer initiatieven ontstaan in Breda en dat steeds
meer ondernemers zich bezig houden met circulariteit. Zoals jullie!
Deze mooie initiatieven en ondernemers verdienen aandacht en zij
kunnen weer een bron van inspiratie zijn voor nieuwe initiatieven en
andere ondernemers. Om de beweging zichtbaar te maken zetten we
deze partijen graag in de spotlight. Dit doen we met de circulaire
doorgeeftrofee. Het is de bedoeling dat de ontvanger na 3 maanden
de trofee doorgeeft aan een andere ondernemer of bewoner die een
mooi circulair initiatief heeft genomen in Breda. Nadat je de trofee in
ontvangst hebt genomen komt jouw verhaal op de website van Breda
Circulair te staan. Onderstaand vind je de verdere spelregels van de
Circulaire doorgeef trofee.

DE SPELREGELS

Plaats een bericht op social media dat je de doorgeef trofee
hebt ontvangen.
Het is een doorgeef trofee, dus geef de trofee uiterlijk na 3
maanden weer door aan een andere circulaire ondernemer of
bewoner binnen de regio Breda. Geef hem aan degene waar jij
van denkt dat die hem verdient. Het is dus aan jou aan wie je
de trofee geeft! Neem voordat je de trofee doorgeeft wel even
contact op met Breda Circulair om dit verder af te stemmen.
We vragen je om ook nu weer op social media te melden aan
wie je de trofee hebt uitgereikt en waarom.
We vinden het leuk als de ‘winnaar’ en de 'gever' van de
doorgeef trofee op social media en op zijn website posts
plaatst over de trofee. Doe dit dan met
#samenmakenwebredacirculair #doorgeeftrofee. Hoe meer
posts hoe meer het blijft leven. Door het gebruik van deze #
zien wij het bericht en kunnen dit vervolgens ook delen. Leuk
voor alle partijen, want als wij elkaars bericht delen, wordt het
bereik weer een beetje groter. Zo helpen we elkaar!
Stuur dit document na overhandiging van de trofee door naar
de door jou uitgekozen winnaar.

