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Circulaire Relatiegeschenken

DOE MEE MET DE CHALLENGE
CIRCULAIRE RELATIEGESCHENKEN
VAN DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND!
De provincie Noord-Holland wil in 2050 volledig circulair zijn. Dat
betekent niet alleen dat we met anderen stappen proberen te
maken om de transitie naar een circulaire economie te versnellen,
maar zelf ook aan de slag gaan. Eén van de manieren waarop we dat
doen is door circulair in te kopen. We gaan daarom het huidige relatiegeschenkenpakket vervangen voor circulaire relatiegeschenken.
Gezocht: startups, scale-ups, gevestigde bedrijven,
designstudio’s en ontwerpbureaus met een interessant
en verrassend ontwerp of al bestaand circulair product
als relatiegeschenk van de provincie Noord-Holland.
Wild card voor GO!-NH voor deelnemende ondernemers aan Design
Challenge Circulaire Relatiegeschenken
Met de Design Challenge dagen we startende en gevestigde bedrijven
en ontwerpers uit om met circulaire producten te komen voor het relatiegeschenkenpakket van de provincie Noord-Holland. Bovendien komt
één van deze bedrijven in aanmerking voor deelname aan de GO!-NH
Accelerator circulaire economie 2019.
Wat levert de GO!-NH Accelerator op?
Deelname aan het programma levert je veel op. Naast alle voordelen
van het GO!-NH Accelerator programma biedt deze Wildcard extra
mogelijkheden:
• € 1.500,- stimuleringsbijdrage om jouw innovatieve idee/product te
valideren in de markt.
• De provincie heeft een netwerk van samenwerkingspartners en
werkt samen met gemeenten om gezamenlijk circulair in te kopen.
Check deze flyer en de website voor meer informatie over deze wildcard
van de GO!-NH Accelerator circulaire economie 2019.

Schrijf je uiterlijk 9 september 2019 online
in voor de deelname aan de GO!-NH
Accelerator circulaire economie 2019.

Kijk op www.go-nh.nl/WildcardDesignChallengeCirculair2019
voor meer informatie en inschrijving.

Wildcard GO!-NH Accelerator Circulaire Economie 2019
Alle inzendingen van de ‘Circulaire Design Challenge Relatiegeschenken’
maken ook kans om geselecteerd te worden voor de GO!-NH Accelerator
Circulaire Economie 2019. De provincie heeft minstens één plek (wildcard)
gereserveerd speciaal voor bedrijven, die zich inschrijven voor de Circulaire
Design Challenge Relatiegeschenken.
Dus de mogelijkheid voor twee vliegen in één klap:
1. meerjarige samenwerking met de provincie Noord-Holland én
2. versnellings- en groeiprogramma voor jouw onderneming!
Er zijn twee categorieën: bestuurlijke en niet-bestuurlijke
relatiegeschenken.



Bestuurlijke relatiegeschenken
We zijn namens provincie Noord-Holland op zoek naar
bestuurlijke relatiegeschenken in twee prijsklassen: 2
à 3 producten tot € 50,- en 3 à 4 producten tot € 200,-.
Deze relatiegeschenken komen in aanmerking voor de
Circulaire Design Challenge Relatiegeschenken én het
versnellings- en groeiprogramma van GO!-NH.



Niet-bestuurlijke relatiegeschenken
Naast de bestuurlijke relatiegeschenken heeft de
provincie Noord-Holland natuurlijk ook nog andere
relatiegeschenken. Dit zijn relatiegeschenken die
worden gebruikt bij evenementen en bijeenkomsten.
Voorbeelden hiervan zijn notitieblokken, pennen,
conferentietassen en paraplu’s, waarvan er in totaal
ongeveer 3.000 tot 3.500 stuks van worden afgenomen.
Ook dit pakket wil de organisatie vervangen voor
circulaire relatiegeschenken. Denk hierbij aan
geschenken van € 0,50 tot € 45,00.
Deze categorie dingt niet met het ontwikkelbudget
van de Design Challenge, maar maken wel kans om
geselecteerd te worden voor de GO!-NH Accelerator
Circulaire Economie. Geschikte geschenken worden
later benaderd voor een inkoopronde voor nietbestuurlijke geschenken. Mooie kans om hiervoor alvast
in the picture te komen!

Hebben jullie een geschikt circulair geschenk en wil je als onderneming
ondersteund worden bij de ontwikkeling van duurzame innovaties en
groei? Dan horen we daar graag van.

www.go-nh.nl/WildcardDesignChallengeCirculair2019

