Bedrijfsprogramma Gelderse Natuur
Hoe u de Gelderse natuur kunt inzetten voor uw groene imago.
Het nieuwe Bedrijfsprogramma Gelderse natuur biedt een kant-en-klaar concept aan voor uw groene
relatiemarketing.

Nieuwe mogelijkheden
U helpt ons en wij helpen u. Met dit programma
opent GLK voor uw bedrijf zeer originele en
nieuwe mogelijkheden om uw groene imago te
versterken of uit te bouwen.

Een degelijk en betrouwbaar groen imago kan voor
uw klanten een krachtig signaal zijn om zaken met
u te willen doen. Daar kunnen wij als GLK een
belangrijke rol in spelen.

Hoe werkt het
In het eerste jaar van deelname koopt u een
fotowand van een van onze landschappen.
Bijvoorbeeld voor een vergaderkamer, kantine,
hal of kantoor. Van de aanschafkosten gaat
direct 20% naar de Gelderse natuur.

Daarmee bent u een jaar lang bedrijfsvriend en
krijgt u recht om ons relatiemarketingconcept in
te gaan zetten. Na een jaar bent u vrij om te
stoppen. De fotowand kost inclusief montage
€ 100,-- per vierkante meter excl btw
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Mes snijdt aan twee kanten
Als u deelneemt aan ons bedrijfsprogramma, helpt u ons met het beschermen van de Gelderse
natuur en wij helpen u met een nieuwe en sympathieke manier van relatiemarketing. Het
programma kunt u inzetten voor uw klanten, maar ook uw personeel kan er volop van profiteren.

Wat krijgt u
Een kant-en-klaar groen relatiemarketingpakket:
•

levensgrote natuurfotowand naar keuze als aandachtstrekker in uw bedrijf

•

persbericht plus foto om naar de krant te sturen

•

een pr brieftekst die u naar uw klanten kunt mailen

•

teksten en rechtenvrije foto’s voor gebruik op uw website en in drukwerk

•

het recht om de naam Geldersch Landschap & Kasteelen te gebruiken in al uw PR- en
marketing-uitingen

•

20% korting op de huur van een ruimte in één van de zeven opengestelde kastelen voor een
productpresentatie, ontvangst van klanten, receptie, etc.

•

uitnodiging voor de jaarlijkse bedrijfsvrienden bijeenkomst van GLK

•

kennismakingsdonateurschap van 1 jaar voor uw medewerkers die dit willen:
- 4x magazine Mooi Gelderland thuisgestuurd;
- 2 gratis bezoeken aan opengestelde kastelen en 2 gratis boswachters excursies met het
gezin.
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Het groene marketingpakket
Free Publicity
U krijgt van ons een voorgedrukt persbericht dat u lokaal of regionaal kunt verzenden met het nieuws dat
uw bedrijf zich heeft aangesloten bij het Bedrijfsprogramma Gelderse Natuur. Wij verzorgen een foto bij
het persbericht. Persbericht en foto worden in overleg met u verzonden.

PR- en Marketing uitingen
In al uw PR en Marketing uitingen kunt u vermelden dat u bent aangesloten op het netwerk van GLK en
dat uw bedrijf daarmee de Gelderse natuur actief ondersteunt. Bijvoorbeeld op uw website, uw
nieuwsbrieven naar uw klanten en in uw drukwerk. U krijgt van ons voorgedrukte teksten en foto’s die u
hiervoor kunt gebruiken.

•

persbericht plus foto om naar de krant te sturen

•

een pr brieftekst die u naar uw klanten kunt mailen

•

teksten en rechtenvrije foto’s voor gebruik uw website en in uw drukwerk

•

het recht om de naam van het GLK te gebruiken in al uw PR- en Marketing-uitingen

Klanten ontvangen in een kasteel
U kunt presentaties of recepties verzorgen in één van de zeven Gelderse Kastelen die in het bezit zijn
van GLK. Uw klanten ontvangen in een unieke historische omgeving. Waar de ambiance zich perfect
leent voor een ontspannen en plezierig contact met uw relaties. Tevens kunt u hiermee uw
betrokkenheid met de Gelderse Natuur zichtbaar maken.
Netwerken
U wordt jaarlijks uitgenodigd op de netwerkbijeenkomst waar u op informele wijze contacten kunt leggen
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met een interessant Gelders bedrijven netwerk. Uw bedrijfsnaam wordt ook opgenomen in het register
met vrienden van GLK.

Ook groen naar het personeel
Ook naar uw eigen personeel kunt u op

Uw medewerkers kunnen met de kaart twee maal

sympathieke en originele wijze uw groene relatie

gratis met een boswachterexcursie mee en twee

inhoud geven. Om te beginnen krijgt ieder

maal een Gelders kasteel bezoeken. Daarnaast

personeelslid (die dat wil) een jaar lang een gratis

bent u vrij om samen met uw personeel op één

proefdonateurschap cadeau plus vier maal per

van de landgoederen een vrijwilligersdag te

jaar het magazine Mooi Gelderland.

organiseren.

•

Jaar lang gratis donateurschap voor uw personeel

•

GLK Magazine Mooi Gelderland vier maal gratis naar deelnemende personeelsleden

•

Twee gratis bezoeken aan opengestelde kastelen en twee gratis boswachtersexcursies

•

In overleg deelname van personeel aan vrijwilligersdagen of het organiseren van incentives

•

(nieuwsjaars)recepties personeel op één van de zeven opengestelde kastelen (20% korting
op de huur)

Wat moet u doen voor deelname?
Bent u enthousiast over ons programma en wilt u de natuur in uw eigen provincie helpen? Bel of
mail dan met Gerard Veerling voor een vrijblijvende afspraak:
tel. 06-22 33 46 41 of gerard@veerling.nl.
Zie ook onze website. www.glk.nl/help-mee/bedrijfsprogramma-gelderse-natuur
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