'Jouw ticket naar
missiegedreven marketing
met een meetbare impact op
mens, milieu en economie'

In een notendop.
The Impact Project is een programma waarbij startups,
MKB en studenten met duurzame ambities geholpen
worden om hun eigen verhaal ijzersterk en oprecht te
vertellen.
Het doel: ondernemers ondersteunen om commerciële en
impact doelstellingen hand in hand te laten gaan, om zo
hun bedrijf én positieve impact te laten groeien.
Het programma is online gratis te volgen, maar ook
via je school, vereniging, startup community of gemeente.
Tijdens het programma krijg je door ervaren impactmakers
concrete handvaten aangereikt om zelf aan de slag te gaan.

Voor onderwijsinstellingen.
Breng je studenten marketing 3.0, storytelling en impact
ondernemen bij: ondernemen vanuit een positieve impact op
mens, milieu én economie. Zo versnellen we samen de transitie
naar de nieuwe economie.
The Impact Project is laagdrempelig en combineert theorie met
praktijk. Ideaal voor studenten dus!

Voor Startup hubs.
The Impact Project is perfect voor startup communities. Het is dé
ideale add-on voor jouw bestaande programma.
De focus: een rendabel concept voor impact ondernemen met een
meetbare impact op mens én milieu. Zo gaan commercie en
impact hand in hand.
The Impact Project stelt jou in staat om inzichtelijk te krijgen hoe
groot de impact van jouw community is. Het programma is volledig
digitaal en flexibel in te plannen. Helemaal 2021-proof!

Voor verenigingen.
Onderzoek wijst uit dat het MKB het lastig vindt om te beginnen
met duurzaamheid. Daarnaast hebben ze veel onzekerheid
rondom het rendement van duurzaamheid.
The Impact Project biedt de oplossing! Flexibel, laagdrempelig en
praktisch aan de slag met duurzaamheid (of MVO). Het
programma zet ondernemers op een praktische manier aan het
werk en bieden alle kennis en handvatten om direct te beginnen.
En ook de gezamenlijke impact die jullie als vereniging maken,
die maken we voor jou inzichtelijk. Tof hé?

Voor overheden.
Wil jij ook in het rijtje van meest duurzame gemeentes staan?
Dan moeten bedrijven in jouw gemeente aan de slag met
duurzaamheid.
The Impact Project is hét antwoord om de bedrijven uit jouw
gemeente laagdrempelig, praktisch en met een rendabel concept
aan de slag te zetten met duurzaamheid (of MVO).
En we kunnen zelfs de impact die bedrijven binnen jouw
gemeente maken verenigen in één overzicht.

Waarom The Impact Project?
Duurzaamheid, MVO en impact*: Iedereen heeft het erover, maar
hoe maak je dit concreet? Rendabel? En waar begin je? Dat is
precies waar The Impact Project over gaat.
The Impact Project is opgericht om op zo laagdrempelig wijze zo
veel mogelijk kennis te delen over hoe je commerciële en
impactdoelstellingen hand-in-hand laat gaan.

*Impact =
het effect van bedrijfsactiviteiten op mens, milieu én economie.

Wat is The Impact Project?
The Impact Project is een gratis e-learning programma met
inspirerende verhalen en opdrachten waarmee je aan het werk
wordt gezet. Je kan direct aan de slag :)
In het programma vind je overzichtelijke modules, opgedeeld in
lessen met opdrachten die je zelf, of met je team, uitvoert.
In elke module vind je een duidelijke uitleg van iedere opdracht in
de vorm van korte video's. Verwacht dus geen saaie langdradige
verhalen, maar kleine stappen en vlotte verhalen.
Beginnen met duurzaamheid was nog nooit zo gemakkelijk!

de inhoud?
De modules binnen The Impact Project zijn zo opgebouwd dat je
zelf een groot deel van je duurzame strategie vorm kunt geven.
En daarnaast geeft het je de mogelijkheid om direct aan de slag
te gaan.

Wil je meer?
Workshops, gastcolleges, 1-op-1 coaching en inloopspreekuren
bestel je binnen het programma gemakkelijk bij. De
marketingstrategen van Ten Stripes helpen je om jouw strategie
en business nog sterker neer te zetten.
The Impact Project, en de hulp van de strategen, is altijd op basis
van marketing 3.0. Nieuwsgierig wat dat inhoudt? Lees dan snel
verder!

Wat is marketing 3.0?
Het marketing 3.0 principe is geïntroduceerd door
marketinggoeroe Philip Kotler. Het onderscheid zich van andere
marketing omdat menselijke waarden en impact op de wereld het
uitgangspunt zijn.
De harten van je klanten worden gewonnen door op basis van
menselijke waarden een klik te maken met je klanten. Daarnaast
is het leveren van een uitmuntend product, het bieden van een
uitstekende service én iets goeds te doen voor de wereld altijd
het uitgangspunt.
Een inspirerende missie, sterke visie en verbindende
kernwaarden zijn de basis van deze marketingstrategie. De
Sustainable Development Goals zetten we in als hulpmiddel om
je impact meetbaar te maken.

Hoe maken we impact concreet?
We kijken niet alleen naar hoe je impact inzichtelijk maakt, we
sluiten het programma ook af met concrete doelstellingen
waarmee je zelf aan de slag gaat. Zo weet je precies wat je te
doen staat en welke resultaten je mag verwachten.
Na afronding van het programma ontvang je een 'impact maker'
certificaat. Super tof om direct te delen met de rest van de
wereld!
Bedrijven ontvangen daarnaast een badge van de website
SDGimpact.nl. Deze wordt onafhankelijk gecontroleerd door
impact onderzoeksbureau Alexander Impact.

Partners van SDG Impact.
Als partner van SDG Impact zie je op welk niveau de bij jou
aangesloten organisaties (of projecten) impact maken.
Zo maken we niet alleen de impact inzichtelijk van individuele
deelnemers, maar ook de gezamenlijke impact van hubs,
onderwijs, organisaties en instanties.
Impact united!
Zie voor meer informatie www.sdgimpact.nl. Dé tool om jouw
impact inzichtelijk te maken.

Voorproefje: De e-learning.
Enthousiast? Wij ook!
Meer info over The Impact Project vind je hier:

Benieuwd naar de inhoud?
Kijk dan hier voor een voorproefje:

Module 1: Strategie

modules.

Zo kan je een inspirerende missie, een ijzersterke visie en
kernwaarden formuleren.

Module 2: Impact strategie
Welke impact wil je maken? Welke SDG’s horen daarbij en hoe
maak je je impact meetbaar?

Module 3: Storytelling
Hoe vertel je een oprecht en ijzersterk verhaal. Persona's,
klantreis en karakters komen aan bod.

Module 4: Content
Deel je boodschap op het juiste moment op de juiste plek en op
het juiste kanaal.

Module 5: Meten = weten
Onderbouw je doelstellingen met data.
Maak zo je impact inzichtelijk voor jezelf en anderen.

Hoe werk je met ons samen?

samen sterker?
De transitie naar de nieuwe economie doen we niet alleen, maar
samen!
Dat is waarom The Impact Project werkt.
Neem het niet van ons aan maar van oud-deelnemers:

Wauw! Wat een energie heb ik van The
Impact Project gekregen. Samen bezig zijn
aan de business en de boodschap die we te
vertellen hebben. Een zeer interactief
programma wat geschikt is voor bedrijven
en ondernemers in verschillende fases .
Nutte van Belzen - CC Diagnostics

samenwerken!
Ben je enthousiast over The Impact Project?
Laten we kijken hoe we samen zoveel mogelijk
impact maken.
Vragen?
Vragen!
Bart Joling
Directeur Ten Stripes

Caro Jongert
The Impact Project

Heeft geen koffie nodig,
hij staat altijd aan
bart@tenstripes.nl
06-18810777

Drinkt haar koffie
het liefst zwart
caro@tenstripes.nl
06-18098499

