Statiegeld hoort niet
in de afvalbak.
Plastic flesjes ook niet.
Daarom introduceren we de DoneerRing in Nederland.
Een ijzeren ring rond vuilnisbakken waar mensen hun
statiegeldflesjes in kunnen zetten, zodat anderen statiegeld
op een waardige manier kunnen verzamelen. Deze ring is
al in meer dan 100 Duitse steden geïnstalleerd, altijd met
enthousiaste reacties tot gevolg.

♻

WORD OOK PILOTSTAD
VAN DE DONEERRING!

😍

BRENG MEER
PLASTIC IN HET
RECYCLEPROCES

HELP STADSGENOTEN
AAN EEN EXTRA
ZAKCENTJE

👏

ZET JE STAD
IN EEN DUURZAAM
ZONNETJE

ZO WORD JE EEN PILOTSTAD
Gedurende een periode plaatst de stad DoneerRingen
die we op maat laten maken voor de vuilnisbakken.
De stad zorgt zelf voor montage en onderhoud.
Gedurende de pilotfase halen we de ervaringen en
resultaten op. Die delen we via onze site met de
rest van Nederland. Zo helpt jouw stad ons om de
DoneerRing beter te maken, en andere steden om
een goed advies te krijgen over het plaatsen van dit
duurzame en sociale product in hun stad.

Een DoneerRing in Dusseldorf
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Tailor-made DoneerRingen + Campagnepakket
― Mediapakket met stickers en posters

― Aandacht in landelijke media via

voor op en rond de vuilnisbakken.

reportages in krant en TV over de

Deze posters worden specifiek voor

DoneerRing;

jouw stad gemaakt;

― Video reportage over de DoneerRing

― Verzorgen van lokale communicatie
en communitymanagement;
― Zichtbaarheid met vermelding als
pilotstad op de DoneerRing site;

in jouw stad die we maken en delen
via de Happy Activist social kanalen.
Deze video kan je ook via de social
kanalen van jouw stad delen.

€350 per ring + €4500 campagnepakket inclusief basis drukwerk
Op basis van het inzetten van 10 ringen. Wij leveren maatwerk wanneer er minder of meer inzet nodig is.

alle prijzen exclusief btw

KOSTEN EN LOGISTIEK
― Kosten per ring: €350,― Bij afname van meer dan 25 stuks biedt onze partner Pfandring
een staffelkorting aan;
― Je gemeente kan de kosten voor de DoneerRing pilot terugkrijgen
via de Zwerfafvalvergoeding van Nedvang. Meld je gemeente hier
aan en kies voor bestedingscategorie 6;
― Na aanlevering van NAW gegevens voor de offerte en specificaties
van de vuilnisbakken leveren we de DoneerRIng voor jouw stad
binnen 8 weken in samenwerking met onze partner Pfandring;
― De DoneerRing komt met een handleiding. De stad zorgt zelf voor
montage en onderhoud;
― Na 2/3 maanden inventariseren we je ervaringen met de
DoneerRing. Deze ervaringen delen we op onze site zodat nieuwe
steden die geinteresseerd zijn dit kunnen meenemen in hun
beslissing om de DoneerRing in hun stad te introduceren.

BREDA EN EINDHOVEN
DOEN AL MEE!

Meer informatie of aanmelden?
Mail contact@doneerring.nl
De DoneerRing is een initiatief van The Happy Activist en Fritz-Kola,
in samenwerking met Van Loof en SPA.

