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Greencup Update 2
CAMPAGNE INVOERING GREENCUPS
KONINGINNENACHT EN -DAG 2005
Omdat u een vergunning heeft aangevraagd, willen wij u graag informeren over
de stand van zaken. De invoering van
Greencups (herbruikbare kunststof glazen)
bij de Koninginnenacht en -dag 2005 is
een complexe operatie. Met de oprichting
van stichting Greencups is een belangrijke
stap gezet om de invoering soepel en efficiënt te laten verlopen. Daarnaast is het
van groot belang om alle betrokkenen
voorafgaand en tijdens de Koninginnenacht en -dag duidelijk en eenduidig te
informeren over het gebruik van
Greencups met statiegeld.
Doel:
Met de campagne willen we de verschillende doelgroepen zoals horecaondernemers, bewoners en bezoekers informeren
over het gebruik van de Greencups met
statiegeld tijdens Koninginnenacht en
Koninginnedag. Daarnaast wordt de inhoud en vormgeving over de Greencups
zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en
worden alle betrokkenen via de eigen
communicatiekanalen hiervan op de
hoogte gehouden.
Campagne:
De campagne bestaat uit twee samenhangende delen. Het eerste deel betreft
de periode vanaf half maart tot aan de
daadwerkelijke Koninginnedagviering. Het
tweede deel zijn de voorlichtende activiteiten tijdens de viering.
De campagne bestaat uit vier cartoons,
die een opbouwend verhaal over de intro-
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ductie van Greencups en het gebruik van
Greencups weergeven.
De cartoons worden toegepast in een
serie van vier ansichtkaarten en vier posters. Verspreiding van posters en cartoons
is voorafgaand aan het evenement via alle
(deelnemende) horecaondernemers.
Daarnaast ligt het in de bedoeling de kaarten en posters ook te verspreiden via onder
meer buurt- en wijkcentra, bibliotheken en
gemeentelijke instellingen.
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De laatste cartoon uit de serie wordt,
inclusief logo, op de Greencups gedrukt zoals die tijdens het evenement
worden gebruikt.

De strookstrip Greencupje: het herbruikbare kunststofglas brengt het hergebruik
van de Greencups in beeld.
De strookstrip is vooral ontwikkeld om te
gebruiken in zowel digitale als gedrukte
media als illustratie bij Greencup informatie
in de periode voorafgaand aan de viering.

bedrukking Greencups

DE GREENCUP LARGE

MEER INFORMATIE

Naast de Greencup NORMAL van 20
cl staat de Greencup LARGE van 40
cl inmiddels op het bestelformulier.
De huurprijs hiervan is eveneens 10
eurocent en het statiegeld is € 1,-.

Voor vragen of het bestellen van
extra kaarten en/of posters kunt
u contact opnemen met:

De Greencups ook gebruiken tijdens
Bevrijdingsdag: dan betaalt u slechts
15 eurocent voor beide dagen!

Koninginnedag2005@centrum.amsterdam.nl

Op www.greencups.nl kunt u veel
informatie vinden. In het Q&A-deel
van de site vindt u de antwoorden
op de meest gestelde vragen.

Erik van Erne
Stichting Milieunet
030-243 53 03 of
erik@stichtingmilieunet.nl

Miriam van der Zee
Stichting Greencups

HE GREENCUPJE !
WAAR GA JE
HEEN ?
I’LL BE
BACK !!!

ALBERTS ART PRODUCTIONS 2005

of:

strookstrip zwart-wit (ook in full-colour beschikbaar)
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