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PC produceren ==
4 jaar PC gebruik

22.400.000 kg e-waste in 2009 
ingezameld

Belangrijkste reden aanschaf 
nieuwe PC?

Soooowww Sloooowwww



http://download.omroep.nl/portal/radiomanager/archive/radio1/2010/08/24/4353-radio_1_de_geus.mp3


 Inspireren
◦ De noodzaak duidelijk maken, bewustwording

◦ De voordelen voor individu en maatschappij

 Informeren
◦ Hoe doe ik dat dan?

 Mogelijk maken
◦ Het leveren van expertise

◦ Het leveren van hard- en software

 Ondersteunen
◦ Support door marktpartijen

◦ Mobiliseren van de gemeenschap



 Jij en ik, onze vrienden … wij allemaal!

 Media:
◦ MSN, HetKanWel, Ode, Goed&Wel, De Betere Wereld, 

MilieuCentraal

◦ Landelijke dagbladen & televisie

 Marktpartijen:
◦ Microsoft, OEM’s, retailers, Club Green

 NGO’s:
◦ Greenpeace, Seniorweb

 De experts:
◦ IT’ers van MS & partners



plan build execute

(social) media buzz

sept okt nov dec
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 (Social) Media Buzz

 Teaser campagne





 (Social) Media Buzz

 Teaser campagne

 Website met
◦ Tips & tricks hoe je zelf je PC kunt vergroenen

 Video’s, handleidingen

 Community: forum, moderators, the expert corner

◦ The Green Slider 1.0 beschikbaar

◦ Buddy-locator: wie kan jou helpen bij jou in de buurt?

◦ Store-locator: speciale deals voor onderdelen & support

 In-store, In-company, In-community
◦ Gratis workshops in deelnemende bedrijven en buurthuizen



 Groene Koopavonden bij PC retailers

 Green Geek Week: welke nerd heeft de 
groenste vingers van Nederland?

 Doe-het-zelf-pakket voor pakjesavond of 
onder de kerstboom

 Energiemeter als cadeau/kerstpakket

 De Groene Sinterklaas

 Flash mob



 Bouwpakket: de lego PC!
 Fundamentele 

verandering van 
materialen

 ‘Wanna Have’ Design
 Massaproduct: voor 

iedereen bereikbaar
 Energielabel



 Universele (touch)screens
 Alles online 
 Geheel biologisch 

afbreekbaar/gifvrij/
Fairtrade

 Locale lichtbron als 
achtergrond

 Universele 
afstandbediening

 Massaproduct: bereikbaar 
voor iedereen

 Ondersteund een 
duurzame levensstijl 
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