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PERSBERICHT
Alkmaar, 27 mei 2013
Goede dag,
Graag informeren wij u over de eerste editie van Gaafgroen, een eigentijdse en sprankelende beurs voor
consumenten met interesse in biologische en ecologische producten. Het motto van de beurs is
inspirerende duurzaamheid voor binnen en buiten. Gaafgroen vindt plaats op zondag 8 september in het
Sportpaleis Alkmaar. Wij verwachten minimaal 150 deelnemers en 3000 bezoekers. Waarschijnlijk komen
nog veel meer bezoekers, maar dat is natuurlijk bij een eerste editie altijd afwachten.
Gaafgroen vindt plaats in en rondom het Sportpaleis Alkmaar. In de hal is ongeveer 2500 m2 standruimte
op de beursvloer beschikbaar. Het Sportpaleis heeft een beamer en een fantastische geluidsinstallatie,
ideaal voor lezingen en demonstraties. Van 14:00 tot 17:00 uur is deze ruimte ingedeeld voor de
regiobijeenkomst van Groen Dichterbij, een initiatief van onder andere IVN. Bezoekers zijn welkom voor
presentaties en workshops om Groen Dichterbij in hun buurt te realiseren, zie www.groendichterbij.nl.
Voor biologische kwekerijen organiseren we een biologische plantenmarkt op het buitenterrein. Er is volop
gratis parkeerruimte rond het Sportpaleis. Voor de zekerheid hebben wij het evenemententerrein van de
gemeente Alkmaar gehuurd met duizenden parkeerplaatsen en met een loopafstand van maar enkele
minuten tot het Sportpaleis. Wij werken samen met onze standhouders om bezoekers te werven, o.a. met
kortingsbonnen en een uitgebreide mediacampagne. De kortingskaarten zijn zowel in print als ook in .pdf‐
formaat digitaal beschikbaar. Diverse mediabedrijven ontvangen in augustus gratis entreekaarten om te
verloten.
Onze mediapartners zijn:
¾ Smultuin magazine van Claudia Reina, zie www.smultuin.nl.
¾ De Krant van de Aarde, met een oplage van 50 000 exemplaren. Gaafgroen heeft een speciale
beursbijlage in de editie juli/augustus, zie www.krantvandeaarde.nl.
¾ Spiegelbeeld met een artikel in de editie juli/augustus en een bezoekersactie in de editie
september, zie www.spiegelbeeld.nl.
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Onze sponsoren zijn:
¾ Professor Grunschnabel met het lekkerste en beste ijs aller tijden zonder suiker en andere
ongezonde ingrediënten. De eerste bezoekers van de beurs krijgen een gratis goddelijk ijsje
aangeboden, zie www.grunschnabel.nl.
¾ Whike met een fantastische combinatie van zeilen en fietsen. Bezoekers kunnen de fietsen gratis
uitproberen op het buitenterrein, zie www.whike.com.
¾ Earth Games met hele mooie spelmaterialen, waar de spelers geen concurrenten, maar partners
zijn, zie www.earthgames.nl.
¾ Jilster met een online beursglossy, dat door onze standhouders ook in print besteld kan worden,
zie www.jilster.nl.
Onze standhouders kenmerken zich door biologische, ecologische en duurzame producten. Gaafgroen is
de eerste biologische en ecologische consumentenbeurs met een breed assortiment aan producten en
thema’s. De exposantenlijst wordt aangevoerd door de enige echte aardbeienacademie, gevolgd door
uitsluitend bezielde bedrijven met hele mooie producten of diensten, zie
http://gaafgroen.nl/pagina/exposanten.html

Wij werken graag en veel met sociale media. Op dit moment voegen we nieuwe deelnemers toe en vanaf
begin juni zullen we de sociale media ook inzetten voor de bezoekerswerving, zie onze pagina’s op
Twittter: https://twitter.com/gaafgroen en Facebook: https://www.facebook.com/gaafgroen.

Heeft u interesse om deel te nemen aan Gaafgroen, de beurs te sponsoren of heeft u een ander goed idee
voor de beurs? Wij werken graag met u samen!
Gaafgroene groetjes,
Bea & Lisa
Bea Möllers
Lisa Nieuwenhuis
06 33 098 303
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