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MENUKAART

Kromkommer is aanwezig met een enorme berg
kromme pastinaken. Zo’n 20% van de pastinaken
wordt verspild omdat ze niet mooi genoeg zijn. Om
aandacht te vragen voor de dit probleem kun jij vandaag pastinaken komen redden. Neem een tas mee
(of koop deze bij Kromkommer), vul je tas en laat
een bijdrage achter voor de teler. Redden maar!
Altijd al eens in Tesla willen rijden? KyotoLease is
een groene leasemaatschappij en neemt voor onze
fair hun Tesla mee!
Voor een eerlijke kopje koffie ga je langs de kraam
van Moyee Coffee: ‘the world’s first fairchain coffee’
Mr Lee is een animatiestudio die video’s met een
positieve impact voor mensen en de planeet produceert
Reisman Coaching is een gids bij wezenlijke vragen
en structurele oplossingen
Stored Energy is dé one-stop-shop voor duurzame
energieopslag. Ze zullen op de fair een dummy energieopslagsysteem presenteren en ze leggen uit hoe
energieopslag voor thuis werkt. Ook kan je je telefoon opladen!
Neem eens een kijkje bij Tulper. Zij brengen duurzame drinkflessen van bio plastics op de markt die
dienen als alternatief voor single-use pastics.
Onze Open Board Room discussie wordt gehouden
aan een sta-vergadertafel van UPQI
Maak ook op onze fair kennis met Vrijplaats X die
bouwpartner zijn geweest van Hotel Buiten en Platange Lab!
Voor duurzame ontbijtjes ga je langs Yespers.
Hun spreads en granola’s zijn niet alleen lekker,
maar ook nog eens verantwoord!
Yoni presenteert op onze markt hun maandverband
en tampons gemaakt van 100% biologisch katoen!

Impact Economy
Fair

Ondernemers voor een Duurzame Economie

20 JUNI 2017 - 11.30 - 14.30 - HET PLEIN, DEN HAAG

Welkom bij de Impact Economy Fair! Op deze markt op Het Plein in
Den Haag vind je vandaag duurzame ondernemers die hun producten en diensten presenteren aan jou! Van verantwoorde ontbijtjes
bij Yespers en biologische koffie van Moyee Coffee tot duurzame
energieopslagsystemen van StoredEnergy, bedrijven uit tientallen
verschillende sectoren laten zien hoe de toekomstige impact economie er uitziet.
Kamerleden, Senatoren, Ministers en Staatssecretarissen van Economische Zaken, Algemene zaken, Buitenlandse zaken, Wethouders, politieke jongerenorganisaties en Gemeenteraadsleden van
de gemeente Den Haag en hun medewerkers zijn uitgenodigd om
kennis te maken met de ondernemers en hun duurzame producten
en diensten. De overheid speelt namelijk een belangrijke rol in een
snelle verduurzaming van de Nederlandse economie en het is daarom belangrijk dat ondernemers, politici en consumenten samen aan
tafel gaan zitten om de toekomstige impact economie en de rol van
duurzame producten en diensten te bespreken! Daarom organiseren
wij de:
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•
•
•
•
•

•
•

12.30 - 13.00

•

Kom een kijkje nemen tijdens de half uur durende discussie waarin
leden van verschillende jongerenorganisaties, ondernemers, en consumenten met elkaar aan tafel gaan om verschillende stellingen te
bespreken met betrekking tot duurzaam ondernemen.

•

Naast onze Open Board Room en de markt van duurzame producten
en diensten die een postieve impact hebben op onze samenleving
wordt er om 13:45 een petitie aangeboden door Ondernemers van Nu
in de Tweede Kamer aan de leden van de Commissie Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De petitie is getekend door
meer dan 1000 ondernemers die zich zorgen maken over hoe de
huidige handelsverdragen zoals TTIP en CETA de transitie naar de
nieuwe economie in de weg staat.
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Maak kennis op onze markt van ondernemers met de volgende duurzame producten en diensten:
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MENUKAART

De Amsterdamsche Zeepfabriek maakt zepen van
biologische oliën en vetten om mee te douchen.
Be Fit zal het natuurzuivere voedingssupplement en
van Beyuna en de gif- en dierproefvrije cosmetica
van Zoya promoten.
Kom de ambachtelijke biologische wijnen proeven
van Betuws Wijndomein!
Bio Futura is specialist in duurzame disposables die
gelooft in duurzaam ondernemen en de kracht van
biologisch afbreekbare verpakkingen.
Cheeky Pie bakt de sociaalste taart van Den Haag!
Zij combineren datgene waar iedereen het meest
van houdt, taart, met een sociale en duurzame werkplek. Kom proeven!
DEOdrive biedt kennis en producten waarmee organisaties en overheden 100% renewable energie kunnen opwekken, opslaan en gebruiken.
Maak kennis met de trainingen van Double
Helix op het gebied van leiderschap, duurzaamheid en nieuwe media.
Benieuwd hoe je gezond en comfortabel kunt wonen
en werken en tevens een bijdrage kunt leveren aan
de oplossing van het klimaatprobleem? Kom dan
langs bij Eco + Bouw!
Ecosave maakt water- en energie- besparings producten, van droog- en composttoiletten en regenwateropvang tot natuurlijk zonnepanelen!
Kom langs bij de stand van Ecoschilderwerk! Dit
schildersbedrijf maakt gebruik van verf gemaakt van
herwinbare of gerecyclede grondstoffen.
Bij Nature & More / Eosta vind je de lekkerste ananas ter wereld en informatie over de verborgen
kosten van hun voedsel. En natuurlijk hun kurkuma
Health Wonders!
Kom een maatschappelijk verantwoord en duurzaam
biertje proeven bij For Mankind Beer!
Kom soepen proeven gemaakt van afgedankte groente bij Glorious Bastards!
Maak kennis met Groenendijk Bedrijfskleding:
duurzaam en innovatief!

