Vlaanderen / OVAM

BUYER MEETS SUPPLIER
SAVE THE DATE

DONDERDAG 14 MAART 2019
13u30 tot 17u00
OVAM - MECHELEN

Binnen de Green Deal Circulair aankopen zijn meer dan 100 circulaire
aankoopprojecten opgestart! Dit is een enorme uitdaging voor de markt
om meer en meer circulaire oplossingen aan te bieden.
Elk van deze aankopende organisaties staat open om met de markt in
dialoog te gaan over hoe aankopers en marktpartijen samen kunnen
werken om te komen tot circulaire oplossingen en contractvormen.
Op 14 maart brengen wij vraag en aanbod samen en starten wij een dialoog op binnen 5 productgroepen. Ben jij een aankoper* op zoek naar
circulaire oplossingen? Of ben jij een aanbieder van circulaire producten
of diensten? Dan ben jij welkom op onze circulaire business talks.

Schrijf je via onderstaande link in om deel te nemen aan minstens 1 van
volgende marktdialogen:
https://www.cognitoforms.com/OVAM1/BuyerMeetsSupplier

PROGRAMMA
13u30

Onthaal met koffie

14u00

Marktdialoog
Sessie A – Verlichting
Sessie B – Papier en kantoormateriaal
Sessie C – Kantoormeubilair
Sessie D – Werkkledij
Sessie E – Catering

16u00

Netwerkdrink en B2B-meetings

17u

Einde

Neem je deel aan de Green Deal Circulair Aankopen?
SCHRIJF GRATIS IN VOOR DE ACTIEDAG op 14 maart 2019
WANNEER?

LOCATIE?

Donderdag 14 maart 2019
vanaf 13u30 tot 17u

OVAM
Stationsstraat 110
2800 Mechelen

*Alle aankopers zijn welkom, ook aankopers die niet deelnemen aan de #GDCA.

PARTNERS
De Green Deal Circulair Aankopen ging van start op 8 juni 2017 en is een samenwerking van
Vlaanderen Circulair, The Shift, VVSG en Bond Beter Leefmilieu.

OVER DE GREEN DEAL(S)

GREEN
DEAL

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners
en de Vlaamse overheid om samen een groen project te starten.
De Green Deal Circulair Aankopen is, na Gedeelde Mobiliteit, de tweede
officiële Green Deal in Vlaanderen.
Met de Green Deal Circulair Aankopen willen we binnen de twee jaar
minstens honderd circulaire aankoopprojecten helpen realiseren en
kennis over circulair aankopen ontwikkelen, delen en verspreiden.

GREENDEALS.BE

Deze mailing werd gefinancierd door:

Vlaanderen Circulair
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
T. 015 284 409
info@vlaanderen-circulair.be
www.vlaanderen-circulair.be

Praat met ons: Twitter | Facebook

