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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; Tiny Show. Bij Groene Groei
organiseren wij interactieve bijeenkomsten of
evenementen op basis van de behoefte van uw
gemeente, onder de naam Tiny Show. Wij hebben
inmiddels veel ervaring met  het organiseren van Tiny
Shows en weten hoe effectief ze zijn voor bewustwording.
Wij 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,

Directeur Groene Groei
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Ralf Klop



Om de bewoners, zowel huurders als woningeigenaren, in uw gemeente te informeren over
verduurzaming in het algemeen en energie besparen in het bijzonder, trekken we de wijk in met
het Tiny House van Groene Groei. Een volledig duurzame en mobiele kleine woning! Met dit Tiny
House verzorgen wij de Tiny Show in uw gemeente.

Met de Tiny Show worden markten, pleinen, sportverenigingen en andere trefpunten in uw
gemeente aangedaan. Bewoners uit de buurt kunnen het Tiny House bezoeken en een
demonstratie krijgen van allerhande (kleine) energiebesparende maatregelen, meedoen aan een
quiz via inspiratieborden of energieadvies krijgen van de aanwezige adviseur. Maar er is natuurlijk
nog veel meer mogelijk. Wij denken daarover graag met u mee. Om het Tiny House zo succesvol
mogelijk in te zetten, werken we graag samen met het energieloket, de gemeentelijke
energiecoöperatie en de woningbouwcorporaties. 
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Tiny Show
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Uit onze ervaring is gebleken dat de Tiny Show een leuke en
interactieve manier is om uw inwoners kennis te laten maken
met het verduurzamen van de woning. Met het Tiny House
stralen we uit dat verduurzamen niet alleen noodzakelijk maar
ook leuk is! Een kleine impressie daarvan in foto's: 

Tiny Show
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Zorgen voor online campagne via socials

Persberichten schrijven voor in krant en
websites

Filmpjes maken die de Tiny Show
promoten

Groene Groei verzorgt voor uw gemeente
graag al de communicatie rondom de Tiny
Show. Zo zorgen wij voor lokale belangstelling
en wordt u als gemeente volledig ontzorgd.
Deze communicatie kan helemaal ingericht
worden naar uw wens. Wij kunnen:

Wij gaan graag met u in gesprek over alle
mogelijkheden!

Communicatie
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Contact
Email

Info@groenegroei.nl

Socials

Twitter: 
@Groenegroei

Facebook:
@PlatformGroeneGroei

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/
company/groene-groei

Telefoon

Kantoor: 085 0410410
Mobiel: 0647670972

www.groenegroei.nl


