
P A R T N E R
P A K K E T T E N
2 0 2 1 - 2 0 2 2
J o u w  b e d r i j f  
n a a r  e e n  n i e u w
l e v e l  o p  c i r c u l a i r . c o m

Team Circulair.com
2021



Contact
info@circulair.com
www.circulair.com



The circular economy gives us
the opportunity to build a
system that can run in the long
term, and the time is right for it
to reach scale.

Een circulaire economie is de toekomst en het
take-make-use-dispose model van de lineaire
economie wordt verleden tijd. Steeds meer
bedrijven en individuen beginnen deze
verandering in te zien en handelen daarnaar. Van
het recyclen en hergebruiken van materialen tot
het kopen en verkopen van duurzame producten.
Een samenleving dat hergebruik voorop zet is
volop in ontwikkeling. Als circulaire ondernemer
draag jij bij aan deze belangrijke en noodzakelijke
transitie. Samen met de gehele duurzame keten in
Nederland maken we het verschil.

Duurzame ondernemingen zijn dé inspiratie om de
overgang van lineair naar circulair door te zetten.
Alle creatieve concepten die we binnen onze
sector naar buiten brengen worden aandachtig
bekeken. We voeden daarmee het vuur voor een
welvarende, duurzame (bedrijfs)wereld. 
 

2021-2022PARTNER PAKKETTEN //



D I G I T A L E  O N T W I K K E L I N G

2021-2022PARTNER PAKKETTEN //

C I R C U L A I R . C O M
Circulair.com draagt, als digitaal platform binnen de circulaire industrie, met
boordevol informatie en inspiratie bij aan het versnellen van deze transitie. Met
een maandelijks uniek bereik van 4.000 gebruikers en volgers op al onze kanalen,
zorgen wij ervoor dat individuen en ondernemers alles te weten komen over de
circulaire economie en hoe óók zij onderdeel uit kunnen maken van deze transitie.
Onze domeinnaam is straight-to-the-point, er kan niet omheen wat voor informatie
er op onze website te vinden is. 

Naast dat steeds meer bedrijven duurzaam beginnen te ondernemen, zien we
binnen het digitale landschap ook het een en ander veranderen. We merken op
onze website een verschil, maar ook op onze andere kanalen beginnen bepaalde
online trends ons op te vallen. Het digitale gebruik is afgelopen jaar natuurlijk
verdrievoudigd vanwege de noodzakelijke switch naar online werk. Onze
gemeenschappelijke doelgroep(en) bevinden zich om die reden nog meer online
dan ooit tevoren. De cijfers op onze online kanalen zijn door deze ontwikkeling in
de lift.
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M E G A  N E T W E R K

O N L I N E  A C T I V I T E I T
Naast onze website maken we gebruik van een aantal andere online communicatie
middelen, namelijk Instagram, Facebook, LinkedIn, onze nieuwsbrief en de
Community App. Op social media hebben we als circulair platform een breed
bereik. Instagram & Facebook gebruiken we als circulair visitekaartje om zowel
bedrijven als individuen te inspireren. LinkedIn gebruiken we als promotie kanaal
voor alle relevante artikelen en informatie de we delen op ons platform. We
zorgen ervoor dat we frequent posten, om ons algoritme op pijl te houden. De
nieuwsbrief versturen we maandelijks naar honderden lezers, zowel bedrijven als
individuen, die graag de nieuwste informatie uit het veld willen lezen. Als we
kijken naar onze cijfers, wordt er veel met onze content geëngageerd, vooral als er
frequenter gepubliceerd wordt. 

Circulair.com biedt daarnaast een
groot bereik binnen de duurzame
branche. Met een netwerk van over
270 verschillende circulaire partners
in Nederland maken we het
gemakkelijk om ook met elkaar in
contact te komen. Via de Community
app van Smarter Community bestaat
er de groep 'Circulair.com' waarin ons
netwerk de mogelijkheid heeft om
online met elkaar in contact te
komen, producten of diensten aan te
bieden, en nieuwe kennis op te doen.
Daarnaast organiseren we ook fysiek
een aantal evenementen om elkaar te
ontmoeten.
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N A A R  E E N  H O G E R  L E V E L :
Deel uitmaken van Circulair.com draagt bij aan
een belangrijke transitie, maak jij het extra
stapje?

Niet alleen, maar juist samen versterken we de
duurzame beweging. Wij weten al dat dit de
enige manier is voor een welvarende toekomst,
nu nog de rest. Wanneer we onze krachten
bundelen zorgen we ervoor dat we anderen
blijven inspireren om ook deze transitie te
maken. Met jouw organisatie als voorbeeld en
ons bereik komen we heel ver. Niet alleen leuk
voor onszelf, maar voor ieder die ermee in
aanraking komt. 

Samen gaan we voor een gezamenlijk doel.
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Circulair Start- de naam zegt eigenlijk al genoeg. Gratis en voor niets kun
jij je aanmelden voor dit lidmaatschap waarbij je van ons een viertal
diensten aangeboden krijgt; 

Wil je graag een gratis lidmaatschap? Dat kan! Via onze website meld je
je er snel en gemakkelijk voor aan. Hierna gaan we meteen voor je aan de
slag!

Product/dienst in onze catalogus
Jouw organisatie wordt opgenomen in de catalogus op ons
circulaire platform. Op deze manier kan iedereen die onze
website bezoekt direct kennis maken met jouw organisatie.

Jouw evenementen in onze catalogus
Organiseert jouw organisatie een leuk evenement? Dan mag je 
dat aan ons doorgeven. Wij zorgen dan voor een extra 
vermelding op ons platform. 

Toegang tot de online circulaire community
In samenwerking met Smarter Community hebben we een circulaire 
community waar jij gemakkelijk in contact komt met andere
circulaire/duurzame partners. 

Een circulair keurmerk 
Circulair.com staat bekend om circulaire organisaties te tonen. 
Laat zien dat je erbij hoort met het circulaire keurmerk.



Wil jij graag een Circulair Zilver lidmaatschap? Dat kan! Je doet dit
eenvoudig via de 'lidmaatschap' tab op onze website. Liever eerst meer
informatie? Neem dan gerust contact met ons op.  

Circulair Zilver - de upgrade naar een groter bereik. Met dit lidmaatschap
profiteer je van het online bereik dat Circulair.com heeft. We gaan het
volgende met je regelen;  

Alles uit het 'Circulair Gratis' pakket
Alle diensten die aangeboden worden in het gratis pakket zijn
automatisch ook van toepassing binnen het pakket 'zilver'.  

Vermelding in de
circulaire nieuwsbrief (1x)
Met het Zilver
lidmaatschap zorgen we
ervoor dat jouw
organisatie één keer groot
in onze circulaire
nieuwsbrief staat met kort
verhaal. 

Sponsored post op social
media (1x)
Via onze social media
kanalen, Instagram en
Facebook, wordt jouw
organisatie tweemaal
uitgelicht met een
sponsored post om zowel
de eigen doelgroep te
bereiken als uit te breiden.

250,- p.j.



Een circulair keurmerk 
Circulair.com staat bekend
om circulaire organisaties
te tonen. Laat zien dat je
erbij hoort met het
circulaire keurmerk.

Alles uit het 'Circulair Zilver' pakket
Alle diensten die aangeboden worden in het pakket 'zilver' zijn
automatisch ook van toepassing binnen het pakket 'gold'. Maar krijg
je twee keer een nieuwsbrief feature en twee keer social media.  

Circulair Gold- Haal het maximale uit het circulaire platform. Met dit
lidmaatschap zorgen we ervoor dat jouw organisatie online in de
schijnwerpers wordt gezet. We gaan het volgende met je regelen;  

Redactioneel artikel (1x)
Met het Gold lidmaatschap
schrijven we over jouw
bedrijf een tof artikel.
Hiervoor gaan we samen
met jou in gesprek voor
een prachtig column dat
overal met ons netwerk en
doelgroep wordt gedeeld. 

Wil jij graag een Circulair Gold lidmaatschap? Dat kan! Je doet dit
eenvoudig via de 'lidmaatschap' tab op onze website. Liever eerst meer
informatie? Neem dan gerust contact met ons op.  

750,- p.j.




