THE IMPACT DAYS 2021: EEN KIJKJE IN DE KEUKEN BIJ ONDERNEMERS VAN DE TOEKOMST
18 – 20 november: conscious gadgets, design, mode, food, interieur en kids
Amsterdam | Rotterdam | Utrecht | Apeldoorn en meer
Hi [name],
Aankomende november is het weer zover, van donderdag 18 tot en met zaterdag 20 november vindt
de vierde editie van The Impact Days plaats. Hét moment waarop innovatieve en impactvolle
ondernemers op het gebied van conscious gadgets, design, mode, food, interieur en kids hun deuren
openen. Met als doel consumenten, organisaties en (lokale) overheden bewust te maken van waar – en
hoe – verantwoord inkopen te doen voor de feestmaand, maar zeker ook gedurende de rest van het jaar.
Wie zijn die innovatieve ondernemers? Dat zijn de mensen die serieuze impact maken vanuit hun
business. Van het ontwikkelen van circulaire producten tot het bouwen van een inclusieve en
rechtvaardige arbeidsmarkt. Deze Next Level ondernemers inspireren en zijn de voorlopers van positieve
verandering.
Tijdens The Impact Days kun je bij deze winkels en bedrijven terecht voor de coolste gadgets, toffe
designers items – al dan niet gemaakt van gerecycled textiel -, en de nieuwste trends op het gebied van
bijvoorbeeld plantaardig eten. Genoeg te halen voor de komende feestdagen dus, maar er is nog meer!
Je kunt tijdens deze drie dagen die in het teken staan van verantwoord ondernemen ook meedoen aan
workshops, motiverende talks van de ondernemers en experts volgen, of een inspirerend kijkje achter de
schermen te nemen bij deze gamechangers.
Dit is dé kans om de feestdagen Next Level in te gaan.
Graag tot dan!
Praktische informatie The Impact Days 2021
Tijdens de vierde editie van The Impact Days openen Nederlands’ meest innovatieve ondernemers hun
deuren voor iedereen. Laat je inspireren door al het moois, lekkers, maar bovenal goeds wat zij te bieden
hebben.
WAT? | Shop naar hartenlust bij next level sociale en duurzame pioniers voor de aankomende
feestdagen. Laat je inspireren door stadroutes langs ateliers en studio’s, rondleidingen door de
ondernemers, workshops en betekenisvolle of motiverende talks.
WANNEER? | Donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 november 2021
WAAR? | In verschillende Nederlandse steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Apeldoorn en
Haarlem. Houd de site in de gaten voor alle deelnemende steden. Hier vind je ook wandelroutes en alle
deelnemende winkels en ondernemers.
VOOR WIE? | The Impact Days zijn er voor iedereen die klaar is om over te gaan op een nieuwe manier
van consumptie. Voor hen die afscheid willen nemen van fast fashion, fast furniture of eten met een
footprint waar je u tegen zegt. Het is een event voor jong en oud met activiteiten voor het hele gezin.
WAAROM? | Stem met je euro, koop met impact en maak het verschil!
TOEGANG? | Toegang is gratis. Het enige dat jij hoeft te doen, is via www.theimpactdays.nl een route
uitstippelen in jouw favoriete deelnemende stad.

SHARING IS CARING | Iedereen is welkom. Dus trommel je familie, vrienden, buren en/of kennissen op,
en laat je samen inspireren door de ondernemers van de toekomst. Deel online een foto van jouw bezoek,
workshop-deelname of aankoop met #TheImpactDays en laat zien hoe jij met jouw euro het verschil
maakt.
MEER INFO? | www.theimpactdays.nl
Be Next Level. #TheImpactDays
--- EINDE PERSBERICHT ---

Over The Impact Days
The Impact Days is een initiatief van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Utrecht.. De
campagne heeft als doel ‘Next Level’ ondernemerschap te vieren. Ondernemers uit het hele land doen
mee. De campagne wordt aangejaagd en ondersteund door diverse lokale en landelijke partners zoals
de gemeenten Amsterdam (programma Amsterdam Impact), Apeldoorn & Utrecht, Voor Goed Agency
(Rotterdam), netwerkorganisaties als Social Enterprise NL en Impact030 & creative agencies Rainbow
Collection, Blyde Benelux, en Studio Boemel. Kijk voor meer informatie op www.theimpactdays.nl.
Volg The Impact Days 2021 ook via:
- Instagram
- Facebook
- #TheImpactDays
*** Noot voor de redactie, niet geschikt voor publicatie***
Ontvang je graag rechtenvrij beeldmateriaal, meer informatie over The Impact Days of kom je graag eens
langs bij een of meerdere ondernemers tijdens The Impact Days? Neem dan contact op met
ondergetekende. Ik help je graag verder.
Blyde Benelux | Naomi Hogervorst | naomi@blyde.nl | +3162384995

