Nieuwsbrief oktober 2020

Bekijk de webversie

Winterterrassen
binnenkort geopend
Een primeur in de gemeente
Groningen: in verband met de Coronaperiode en daardoor verlies aan omzet
is de gemeenteraad akkoord gegaan
met de invoering van tijdelijke
winterterrassen tot 1 april 2021.
Groningen Werkt Slim helpt horecaondernemers hun zaak en terras
duurzaam te verwarmen.

Meer over groene horeca

De Slimme CO2thermometer
Nog een primeur: op 18 september is
in gezelschap van ondernemers en
bestuurders uit gemeente en provincie
Groningen de Slimme CO2thermometer gelanceerd. Wat kunt u
met deze nieuwe online tool bereiken?
Ik wil meer weten

Deuren Dicht-campagne
Kent u de opvallende Deuren Dichtbordjes aan winkeldeuren al? Ze
komen er voor de komende
herfst/winter ook weer aan. De bordjes
geven een heldere boodschap aan uw
klanten af en zijn gratis aan te vragen.
Info en aanvragen

Wat ‘moet’ er qua
regelgeving?
Verduurzamen betekent soms ook
moeten voldoen aan bepaalde wet- en
regelgeving. Wilt u zeker weten dat u
de juiste bronnen raadpleegt? Neem
dan contact op Groningen Werkt Slim
of met de RVO.

Marktonderzoek over
verduurzamen
In deze snel veranderende tijden voor
zowel ondernemers als klanten willen
wij weten waar ondernemers behoefte
aan hebben bij hun ambitie om te
verduurzamen. En welke
informatiekanalen werken het beste?
Blijf onze website volgen

Op de agenda
Vrijdag 9 oktober – Online Fossielvrije Livestream Event
O.a. een talkshow, lezingen, interviews en zelfs een heuse pub quiz over
fossielvrij leven, reizen en werken. Doe mee!

Maandag 12 oktober – Landelijke Klimaatdag
Op deze dag, georganiseerd door het Ministerie van Economie en Klimaat, kunt
u ook meedoen aan diverse (online) activiteiten. Aanmelden kan hier.

Groningen Werkt Slim staat voor deskundig en onafhankelijk samenwerken met
ondernemers en bestuurders in gemeente en provincie Groningen om naar het doel
‘CO2-neutraal ondernemen in 2035’ toe te werken. Wij ondersteunen met advies,
projecten, producten en diensten, netwerken en nog veel meer.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@groningenwerktslim.com toe aan uw adresboek.

