TEGOEDBONACTIE

Ons voorstel

Wij zijn Groene GroeI en wij helpen uw gemeente graag
bij de uitvoering van de RREW. Op de volgende pagina's
gaan wij in op het onderdeel; de tegoedbonactie. Bij
Groene Groei richten wij de tegoedbonactie in op basis
van de behoefte van uw gemeente. Wij hebben inmiddels
veel ervaring met dergelijke tegoedbonacties uit de RRE
en zijn dan ook in staat om maatwerk te verzorgen. Wij
gaan graag met u in gesprek om uitvoering te geven aan
al uw wensen.
Met vriendelijke groeten,
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Inleiding

Vooraf wordt er samen met u als gemeente een doelgroep bepaald waaraan een
tegoedbon beschikbaar wordt gesteld, dat is flexibel. Daarbij kunnen we er
rekening mee houden dat de doelgroep die al aanspraak heeft gemaakt op de
RRE geen aanspraak kan maken op de RREW.
Groene Groei regelt de hele tegoedbon-actie voor uw gemeente inclusief direct
mailing en bijbehorende online campagne, als onderdeel van onze
communicatieaanpak, om uw energieloket meer bekendheid te geven. Daardoor
weten inwoners meteen waar ze terecht kunnen met vragen over het
verduurzamen van hun woning en is de oriëntatiebarrière weggenomen.
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Direct mailing

Via een direct mailing worden de geselecteerde bewoners
geïnformeerd over het belang van energie besparen. In de
brief voegen we een link in naar een webshop waar zij
bijvoorbeeld een tegoedbon aan kunnen vragen of een
advies af kunnen nemen. Voor de niet digitaal-vaardige
inwoners is het mogelijk een fysiek loket op te zetten waar
zij op gezette tijden geholpen worden bij het aanvragen van
zo'n tegoedbon of dienst.
In de brief is ruimte voor een eigen boodschap van de
gemeente. De brief is ondertekend door de wethouder
duurzaamheid om de urgentie en de authenticiteit te
benadrukken.
Als aanvulling op de brief kan er een poster ontworpen
worden met tips die kunnen helpen bij het besparen van
energie. Deze zal dan in dezelfde mailing verstuurd worden.
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Actie kiezen
in webshop

Op een specifiek ingerichte landingspagina (webshop) gelieerd aan het
energieloket, kan het voor de inwoner beschikbare budget, uitgegeven
worden aan bijvoorbeeld het aanvragen van een advies, een tegoedbon van
de lokale bouwmarkt of acties van de energiecoöperatie.
De tegoedbonactie is zo versimpeld dat het voor een lokale bouwmarkt of
energiecoöperatie gemakkelijk is om deel te nemen aan de actie. Groene
Groei zorgt voor een systematiek die naadloos aansluit op het bestaande
kassasysteem maar die ook gedownload kan worden via een app. Door deze
aanpak is er vanuit uw gemeente GEEN aanbesteding nodig. De gemeente
stelt vooraf de kaders op voor bijvoorbeeld het aanbod en het aantal
aanbieders.
De, door de inwoners genomen opties, zijn voor uw gemeente bij te houden in
een dashboard. Daarin ziet u alles aangaande de tegoedbonactie. Zo houdt
uw gemeente volledig de regie over de actie en is bijsturen altijd mogelijk.
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Online campagne
Om de actie te laten slagen willen wij het belang onderstrepen
van een online campagne. Idealiter op de socials van het
energieloket.

De tegoedbonactie levert naar onze ervaring een grote stroom
aan bezoekers op. Door deze stroom via de (sociale) kanalen te
laten gaan van het energieloket, stijgt de bekendheid van het
loket en weten inwoners van uw gemeente in de toekomst ook
waar ze terecht kunnen voor vragen over het verduurzamen van
hun woning. is de oriëntatiebarrière weggenomen.
Groene Groei kan een online campagne. Inclusief content, foto's
en filmpjes opzetten. Naast de naamsbekendheid zorgt een
online campagne voor een verhoogde conversie.
Heeft het energieloket van uw gemeente nog geen sociale
kanalen? Dan hebben we bij Groene Groei veel ervaring met het
opzetten ervan.
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Onze communicatie aanpak
Onze online campagne voor de RREW is onderdeel van onze communicatieaapak
Wij streven er met onze communicatieaanpak altijd naar dat:
Het energieloket bekender wordt in de markt;
Het voelbaar wordt waar uw energieloket voor staat;
Er een band wordt gecreëerd met de doelgroep;
Er een stijging in conversie gerealiseerd wordt.
Om goed in kaart te brengen hoe we bovenstaande doelen kunnen
bewerkstelligen maken we een Blauwdruk van het energieloket. In deze
Blauwdruk maken wij een inventarisatie van:
Het merk & de organisatie (welke diensten, welke doelgroep?)
Persona's (hoe ziet de doelgroep eruit en wat drijft hen?)
De contentpijlers (welke pijlers zijn er en welke thema's vallen daaronder?)
Kanaalstrategie (op welke kanalen kunnen we berichten het beste plaatsen?)
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Onze communicatie aanpak
Wij verdelen te plaatsen content op in drie categorieën:
Always on content
Om een band op te bouwen met potentiële klanten willen we dat het energieloket
altijd (relevant) aanwezig is met content. Hiermee zorgen we voor een continue
zichtbaarheid, bouwen we aan vertrouwen en zijn we structureel bezig met activeren
(converteren).
Hub & Hero -Campagne

Naast de ‘always on’ richting de doelgroep, zetten we een campagne in om het
bereik en conversie een boost te geven. Met een campagne vergroten we tijdelijk
het bereik, interactie en conversie. Met de campagne bereiken we nieuwe mensen
uit de doelgroep die we direct activeren (laten converteren). De RREW
tegoedbonactie is uitermate geschikt als Hero-campagne, een campagne die in
korte tijd veel bereik genereert voor het energieloket. Losse projecten binnen de
RREW kunnen ingezet worden als Hub-campagne.
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Onze communicatie aanpak
Onze always on campagne, die we vanaf 8 uur per week
kunnen leveren bestaat uit:

Het onderhouden van sociale kanalen van het
energieloket;
Het opstellen van een nieuwsbrief;
Schrijven van persberichten voor op de website of in
kranten;
Ontwerpen van advertenties;
Opzetten van social media campagnes en
communicatieplanningen;
Onderhouden van contacten met gemeentelijke
contactpersonen en regelmatig (telefonisch) contact
met hen over het de acties op duurzaam gebied.
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Maatwerk

Groene Groei richt zich op de behoefte van de gemeente.
Door onze ervaring weten wij waar de risico's zitten en
kansen liggen. Door aan een aantal knoppen te draaien
komen we tot een aanpak op maat:
Hoe wordt de tegoedbon aangeboden?
Wat is de landingspagina (url) en op welke plek wordt
deze geïntegreerd?
Welke (lokale) aanbieders (ondernemers) worden
meegenomen en hoeveel?
Wat is het assortiment aan producten/diensten?
Welke boodschap wilt u overbrengen?
Samen komen we tot de best passende keuzes.
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Rol Groene Groei

Naast de volledige ontzorging van de
tegoedbonactie bieden we ook andere
diensten ter invulling van de
gemeentelijke RREW programma’s:

Groene Groei neemt de gehele organisatie voor haar rekening. Van het
opstellen van de communicatiemiddelen, de inrichting van de webshop en
het proces met de lokale ondernemers en energiecoöperaties.

Spreekuren

Wij voeren campagne ter verhoging van de conversie en monitoren de
voortgang van de tegoedbonactie. De gemeente ziet in een dashboard de
voortgang van de actie. Ten behoeve van de RREW verantwoording worden
de unieke adressen gerapporteerd.

Energiecoach / installatiehulp

Adviezen
Thermografie

Webinar
Promotie actie met Tiny House

Met onze aanpak ontzorgen we uw gemeente totaal en bent u verzekerd van
een succesvolle RREW!
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Telefoon

Email

Kantoor: 085 0410410
Mobiel Ralf: 0647670972

Info@groenegroei.nl

Contact?
www.groenegroei.nl

Socials
Twitter:
@Groenegroei
Facebook:
@PlatformGroeneGroei
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/
company/groene-groei
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