
     Wordt jouw 
  stad/gemeente 
ook 1 groot bijenbuffet? 



Wil je met al je inwoners samen zorgen voor meer natuur? 

Wil je met je stad/gemeente een voorbeeldfunctie vervullen?

Droom je ervan om van je stad/gemeente één groot bijenbuffet te maken?

Vind je het belangrijk dat een campagne kant-en-klaar, 
laagdrempelig én toegankelijk is?

Minstens drie keer ‘JA!’ geantwoord?

Lees dan zeker verder!



Campagnekit?
Wij zorgen voor een doorgedreven, kant-en-klaar communicatietraject met daarin:

Een website-op-maat:

Alle campagnefilmpjes met Dieter Coppens om naar believen te delen op uw website en sociale media.

Een interactieve teller waarop iedereen kan volgen hoe jouw gemeente het doet: goed voor de motivatie!

Een fijn interview met Dieter Coppens, om te gebruiken in bv. gemeentelijke publicaties.

Een handige link waarop inwoners automatisch bermbordjes kunnen aanvragen.

Ondersteunende visuals

Ondersteunend materiaal met alle inspirerende visuals van de campagne, vrij te gebruiken om  
de campagne te promoten in uw stad/gemeente.

Toffe vensterposters, gemakkelijk te verspreiden via de scholen. 

Leuke bermbordjes om per 2 in de berm voor het huis te plaatsen opdat de berm niet gemaaid  
zou worden.

Campagnefoto’s van Dieter Coppens om bv. bij artikels in je lokale publicaties te plaatsen.

Een recent interview en plezante motivatiefilmpjes met Dieter, over het hoe en waarom van  
ByeByeGazon, en massa’s tips om nog meer uit je tuin of berm te halen.

Tekstmateriaal en een motivatiefilmpje helemaal op maat gemaakt voor schooldirecties, leerkrachten 
en leerlingen: zo kunnen zij ook snel mee op de kar springen en de actie tot een nog groter succes maken.

Social Media en andere campagne ondersteuning

Wij zorgen voor een aangepaste, wervende en ondersteunende social media campagne. 

Een handige tijdlijn als houvast om de campagne lekker vlot te laten lopen.

Extra!
We hanteren verschillende formules. Engageer je je als gemeente voor 2 jaar? Dan krijg je van ons extra 
campagnes. Denk aan #laatzeliggen waarbij we mensen aansporen het bladafval niet meteen weg te 
nemen maar in eigen tuin te houden, te verwerken. Dit doen we ook in dezelfde ludieke stijl, met filmpjes 
en visuals. 

#ByeByeGazon 2023

In de campagnekit vind je alle tools om je inwoners op een laagdrempelige, 
eenvoudige manier te enthousiasmeren voor meer biodiversiteit. Op deze manier 
creëren we samen één groot bijenbuffet en geven we de natuur een boost.  
Ideaal dus in tijden waar je als gemeente alle hulp kan gebruiken om je klimaat-
doestellingen te realiseren. 
Met de hulp van tv-gezicht Dieter Coppens, zet je zo makkelijk je schouders 
onder dit fantastische, wilde avontuur.  

Campagnekit

voor steden en gemeenten





Geïnteresseerd of vragen?
Neem vrijblijvend contact op met info@byebyegazon.be 
Wij helpen je graag verder!

Dit zijn onze 2 pakketten.
Wat krijg je?

Campagnepakket lente 2023 
volledige ByeByeGazon Campagne
timing: voorjaar 2023

Campagnepakket herfst 2023
volledige #Laat ze liggen campagne
timing: najaar 2023

Campagnepakket lente 2024
volledige ByeByeGazon Campagne
timing: voorjaar 2024

Campagnepakket herfst 2024
volledige #Laat ze liggen campagne
timing: najaar 2024

Campagnepakket lente 2023 
volledige ByeByeGazon Campagne
timing: voorjaar 2023
(inhoud op pagina hiervoor)

3400,- (vrij van BTW)

6600,- (vrij van BTW)

1 JAAR 2 JAAR

 








