


Waarom GreenKit?
“Ik was al een aardig bewuste consument vóór ik moeder werd. 
Natuurlijk wilde ik die levensstijl dan ook voor mijn baby, vanaf 
het prille begin. Maar 9 maanden de tijd krijgen om dat nieuwe 
nestje duurzaam bijeen te sprokkelen, was te kort. Het kostte 
me veel meer tijd en moeite om de producten en diensten te 
vinden die veilig en fijn aanvoelden voor mijn buikbewoner. En 
daarom verdeel ik de GreenKit ontdekkingsdoos en blog ik over 
duurzame opties voor ouders in spe. Om hen die zoektocht te 
besparen.”

(Saar, oprichter van GreenKit, mama van Mira en Jack)

#inspiratievooreengroenegeneratie
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Wat is GreenKit?

Een mooie bewaardoos met stalen 
en producten  om jonge, toekomstige 
ouders duurzame, ecologische merken 
te laten ontdekken. En een blog vol 
inspiratie voor een groene generatie 
met tips, kortingscodes en giveaways. 

De eigen vroedvrouw, zwangerschaps-
zwangerschapsyogadocent, doula, 
draagconsulente,... brengt GreenKit 
persoonlijk en gratis mee.

 

“Greenkit laat ouders kennismaken 

met het duurzame alternatief.”



Een kostbaar 
contactmoment 
op het juiste 
moment!

GreenKit is het antwoord (of toch het 
begin van het antwoord) op dé vraag 
die ouders zich stellen op het moment 
dat ze verwachtingsvol uitkijken naar 
de geboorte van hun kindje: 

“In wat voor wereld 

willen wij ons kindje 

laten opgroeien?”



De start van een 
duurzame klantrelatie.
Voor veel jonge ouders is alles nieuw. 
Er gaat een hele wereld met tetradoeken, luiers, kleertjes, 
buggy’s, autostoelen,... voor hen open. 

Bij ouders die een tweede kindje krijgen is er vaak een 
gevoel van weerstand na die eerste overdonderende 
geboortelijst: was het niet allemaal te veel? Te nieuw? 
Moet een meisje nu echt alles anders hebben dan haar 
broer? Zijn er duurzamere keuzes mogelijk? 

De merken die deze ouders nu testen en gebruiken, die 
ze krijgen aangeboden, staan vaak garant voor een 
langetermijnrelatie. Ouders die een positieve ervaring 
hebben met een product in de zorg voor hun kinderen 
zullen niet snel meer wisselen: 

“Want dit voelt prettig voor mijn baby. En voor mij.”

De focus van GreenKit ligt op het vergroten van je 
naamsbekendheid. GreenKit helpt je om op het juiste 
moment bij de juiste mensen in het vizier te komen. Dit is 
dé belangrijkste eerste stap in je Know-Like-Trust-Try-Buy 
relatie: ouders leren je kennen.



Voor veel ouders is het duurzame alternatief aantrekkelijk. 
Maar het mainstream aanbod is zoveel eenvoudiger. Toegankelijker. Makkelijker. 

Ouders ervaren een gebrek aan kennis, een grote complexiteit, tijdsgebrek bij het streven naar 
een duurzaam alternatief.

GreenKit wil net daar verandering in brengen. 
Het wil alles op een presenteerblaadje aanbieden. 
Klaar voor een mooie relatie tussen klant en product. 
Klaar voor een mooiere wereld. 



Persoonlijk. 
Met een extra woordje uitleg van de vertrouwde 
vroedvrouw. 

Tastbaar. 
Ouders kunnen ruiken, voelen, ervaren,... 
wat het duurzame alternatief voor hen kan betekenen.

Helder. 
Het is voor ouders meteen duidelijk waar ze de producten 
kunnen kopen of bestellen. 

Hoe kunnen nieuwe klanten via GreenKit 
kennismaken met jouw merk? 

Dit is veel impactvoller dan de zoveelste banner op facebook, die adwords op Google, een advertentie in het boekje van 

een krant of tijdschrift, en andere ‘above the line’ communicatie-acties. 



We bouwen een complexloze, fijne community die elkaar wil helpen op weg naar een duurzamere, 
mooiere wereld. We houden contact met een dagelijks groeiende groep van jonge ouders via: 
• website
• blog
• Facebook
• Instagram
• Pinterest
• nieuwsbrief,...  

GreenKit bewijst dat 
duurzaam ook hip kan zijn.
Wij vertellen het verhaal van GreenKit. Wij geven concrete 
invulling aan de drang van veel aanstaande ouders om meer 
duurzame keuzes te maken. Wij laten hen zien dat duurzaam 
ook hip kan zijn! 

De community van GreenKit groeit elke dag.



GreenKit helpt alle ouders in spe: 
inspireren, informeren, bevestigen.

jouw nieuwe product 

jouw merk dat recent 
nieuwe duurzame 
keuzes maakte

jouw product als 
gevestigde waarde 

ouders zonder kennis 
over duurzaam/eco
 

Bestaat dat ook al?

Ah, die ken ik. Ik wist 
niet dat ze ook eco 
waren. 
 
Het alternatief is 
makkelijker dan ik denk. 
Dit merk heb ik ooit al 
wel eens gezien. 

ouders die wel willen, 
maar niet weten hoe

Wow, het aanbod eco 
is echt wel groot, hier 
had ik nog nooit over 
nagedacht. 

Hé, dit is nieuw voor 
mij voor dit merk. 

Ken ik al, ik heb al 
overwogen om het eens 
te kopen, nu echt een 
kans om het te testen.
 

ouders die eco 
voortrekkers zijn 

Yes, ik kan écht in alles 
de juiste keuzes maken 
voor mijn baby. 

Yes, weer een 
duurzaam merk 
ontdekt! 

Oef, mijn vertrouwde 
merken zitten er toch 
ook in.



We verdelen per editie 4000 GreenKits aan evenveel zwangere 
koppels.

Waarom zou je nu instappen? 

• Meer en meer zwangere vrouwen vragen naar de GreenKit 
bij hun vroedvrouw, doula, draagconsulenten,...

• Je betaalt geen instapkosten.

• Het draagt bij tot je eigen visie & missie als duurzaam bedrijf. 

• Je bevestigt jouw merk als de duurzame referentie.

• Je bereikt nieuwe potentiële klanten en start een duurzame 
klantrelatie. 

• Je innoveert.

• Je bewijst mee dat het anders kan. En moet. 

Hoe werkt het?
Een staal, teaser,... aanbieden in onze ontdekkingsdoos en op die manier 8000+ nieuwe klanten 
bereiken op een impactvolle manier. 
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Welke formule met staal kies jij?

LICHTGROENE PARTNER

staal bij 4000 zwangeren

logo + max. 140 tekens + 
kortingscode via algemene 
GreenKit-QR-code achteraan op de 
groeimeter* in de doos

logo + link op GreenKit.be (onder de 
andere categorieën, max. 10 naast 
elkaar, in kleur)

1 x vermelding op social media

1 x blogbericht op GreenKit.be 
gelinkt aan nieuwsbrief

LIMOENGROENE PARTNER

staal bij 4000 zwangeren

logo + max. 280 tekens + 
kortingscode via algemene 
GreenKit-QR-code achteraan op de 
groeimeter* in de doos

logo + link op GreenKit.be (in de 
2e categorie, in kleur, max. 5 naast 
elkaar)

2 x vermelding op social media

2 x in blogbericht op GreenKit.be

1 x promo-actie**

2 x naamsvermelding in nieuwsbrief 
van GreenKit, met link naar 
blogbericht

Naamsvermelding en link naar 
kortingscode via welkomstmail voor 
de nieuwe nieuwsbriefabonnees 
gedurende 6 maanden 

GRASGROENE PARTNER
exclusiviteit in productcategorie 

staal bij 4000 zwangeren

logo + foto + max. 500 tekens + 
kortingscode via algemene GreenKit-
QR-code achteraan op de groeimeter* 
in de doos
 
logo + link op GreenKit.be (bovenaan, 
in kleur en met een baseline, max. 3 
naast elkaar)

3 x vermelding op social media

2 x blogberichten over jouw aanbod 
op GreenKit.be, 1 blogpost over jouw 
bedrijf op GreenKit.be

2 x promo-acties**

3 x in nieuwsbrief van GreenKit.be

vermelding bij media-aandacht, 
interviews, ... van GreenKit

Naamsvermelding en link naar 
kortingscode via welkomstmail van de 
nieuwe nieuwsbriefabonnees gedurende 
6 maanden

 
Alle prijzen zijn excl. BTW.

* De GreenKit groeimeter is een duurzame groeimeter met mooie illustraties die elk gezin graag zal ophangen en blijven gebruiken

** Promo-actie (kortingscode, wedstrijd,...) op Greenkit.be en gedeeld via nieuwsbrief en social media.

*** GreenKit wil graag overbodig papier vermijden. Wil je toch echt extra info op papier dan kan een Flyer in 1 pakket met het staal (en bij lichtgroen en grasgroen met kortingscode)

GREENKIT 

WERKT 

ZONDER 

INSTAP-

KOSTEN
552 euro (excl BTW) 1334 euro (excl BTW) 3726 euro (excl BTW)



Formule zonder staal 

APPELBLAUWZEEGROENE PARTNER

1x blogbericht, geschreven door GreenKit, met link naar je website + een 
giveaway/kortingscode

1x vermelding met naam in de nieuwsbrief van GreenKit + link naar het 
blogbericht van GreenKit

1 x vermelding op social media van GreenKit (FaceBook, Instagram, Pinterest)

je logo + link op de partnerpagina van GreenKit, bij categorie 
‘appelblauwzeegroene partners’ (gedurende 6 maanden) . Deze categorie staat 
onder de partners met stalen in de doos.

je bereikt ook de 4000 ouders die de ontdekkingsdoos krijgen dankzij je logo 
op de groeimeter (onder de partners met stalen in de doos, met vermelding van 
website + indien gewenst kortingscode via algemene GreenKit-QR-code op de 
groeimeter)

meer bereik voor je kortingscode via de welkomstmail van GreenKit voor alle 
nieuwe nieuwsbriefabonnees (gedurende 6 maanden)

797 euro (excl BTW)
GREENKIT 

WERKT 

ZONDER 

INSTAP-

KOSTEN



“Super leuk geschreven van jou!  
Echt tof en aangenaam om te 
lezen. Dikke merci, Saar, leuk 
om met jou te mogen samen te 
werken!”  Sylvia van Lansinoh - PARTNER

“Wat een leuke tekst! Vlotte pen 
heb jij :). Dankjewel om mijn 
verhaal zo mooi te vertellen!” 
Marion van MarionMaakt - PARTNER

“Het blogbericht vind ik super! 
Heel duidelijk en omvat eigenlijk 
alles wat ik zelf zou zeggen :). 
Hier zijn ook al een deel GreenKits 
uitgedeeld. Velen die er spontaan 
naar vragen of er eentje cadeau 
willen geven aan iemand. Dus 
het is toch echt wel een bekend 
begrip aan het worden! Super!” 
Saskia, van Kempense Luierkontjes - PARTNER

“Ik vind vaak nog dat je kinderen 
zoveel mogelijk ecologisch 
opvoeden veel extra energie vergt 
omdat ikzelf daar vroeger als 
kind nooit mee ben opgegroeid. 
Dus zelf nog veel opzoekwerk 
toch, hoewel het de normaalste 
zaak van de wereld zou moeten 
zijn.  Dus naast een nieuw leven 
leren ontdekken en opvoeden, 
moet je voor het ecologische wel 
extra moeite doen. Dus dankuwel 
alvast voor de GreenKit die de 
start al iets makkelijker maakte.”  
Nele, - enthousiaste MAMA

“Super website, heel rustig, geeft 
vertrouwen. Spijtig dat GreenKit 
20 jaar geleden nog niet bestond. 
” Annick - MAMA

“Ik vind het GreenKit verhaal écht 
heel inspirerend. ” Jennifer Maes, the 

Goalgetter  - MAMA

“Echt een super tof initiatief. 
Ik probeer zoveel mogelijk 
duurzame zaadjes te planten bij 
ouders en dit zal zeker kunnen 
helpen!”  Evelien - VROEDVROUW

“Ik heb ondertussen jullie 
GreenKits goed ontvangen en 
zien er heel leuk en aantrekkelijk 
uit! Het is een zeer leuk 
initiatief dat jullie uitvoeren 
en een meerwaarde voor alle 
toekomstige ouders.” Jolien - 
VROEDVROUW

“Ik krijg veel vraag v aanstaande 
ouders dat ze via mij GreenKits 
kunnen verkrijgen. De 
vraag is groot.” VROEDVROUW / 

lACTATIEDESKUNDIGE



GreenKit: Doe je mee? 
Omdat aan de zijlijn staan toekijken geen optie meer is, verdeel ik met veel enthousiasme mijn 
GreenKit. Vol met stalen die aanstaande ouders tonen dat het anders kan. Dat duurzaam ook hip 
kan zijn. Dat een babyuitzet ook milieuvriendelijk kan. Want het is net als je op het punt staat om 
nieuw leven te schenken dat je kritischer naar je omgeving kijkt, dat je beseft dat het anders moet. 
Maar het is niet altijd makkelijk om te zien, te weten, te voelen dat het ook echt anders kàn. 

Door ouders in spe een GreenKit te schenken via hun vroedvrouw, doula, draagconsulente,... 
krijgt ook jouw merk een uniek contactmoment met potentiële klanten. En hoe meer ouders op die 
manier een ecologische en duurzame keuze maken voor hun geboortelijst, hoe meer we deze 
wereld samen een pak mooier kunnen maken. De ambitie van GreenKit is dan ook om zoveel 
mogelijk superheld(innet)jes een echte kickstart te geven. Klaar voor een mooi leven op een even 
mooie wereld. Doe je mee? 

Warme groet, 

Saar (mama van Mira & Jack)



GreenKit heeft 
nog heel veel 
toekomstplannen 
• Podcasts 
• Online cursussen voor ouders om 

duurzame opties te leren kennen 
• Workshops in 

vroedvrouwenparktijken, voor 
vroedvrouwen, ouders in spe, 
beurzen e.a.

• ...



Saar Vangeel
hello@greenkit.be
+32 497 940 303

www.greenkit.be
facebook.com/greenkit.be
instagram greenkit.be
pinterest greenkitbox 

#inspiratievooreengroenegeneratie




