- easy to make impact -

Een duurzame, eerlijke en inclusieve samenleving bereiken we alleen samen.
Wij geloven dat iedereen impact kan maken door andere keuzes te maken. Bedrijven
spelen hierin een belangrijke rol. Met ohmygood maken we het makkelijker om
impact te maken, te geven en te ontvangen. Dit doen we door:

de omygood giftcard
the giftcard with impact

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
is nog nooit zo leuk en makkelijk geweest.
Met deze giftcard maak je de ontvanger blij
en de wereld een beetje mooier.

Invulling geven aan
Social Return is in de meeste
gevallen ook mogelijk via
ohmygood. Meer weten?
Neem contact op met
judith@ohmygood.nl

Impactworkshop
nice to meet good

Maak kennis met -de verhalen en producten van- onze impactmakers.
Ontdek tijdens de masterclasses hoe makkelijk het is om nog meer
impact te maken en invulling te geven aan Social Return.

Join our impact movement !
Zij doen al mee, net als vele anderen:

- easy to make impact -

de omygood giftcard
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the giftcard with impact

Met deze giftcard met impact kan de ontvanger
kiezen uit meer dan 2000 producten en
ervaringen van onze impactmakers.
Voor iedereen is er wel iets leuks te vinden.
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Samen impact maken
in drie stappen:
Impactgiver:

1. K ies het tegoed (ieder bedrag
mogelijk tussen €10 - €150)

2. K ies een giftbox met
cadeautje (optioneel)
Impactshopper:

3. Shop je Impact
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Shop alle merken met
impact op één plek:
Tony Chocolonely, Return to Sender,
Mud Jeans, A Beautiful story, Fun Forest,
Happy Tosti, Myomy, I did, de Koekfabriek
...en nog veel meer!

ohmygood dat was makkelijk!
Join our impact movement !

Meer weten neem contact op met judith@ohmygood.nl

klik hier en ontdek
onze impactmakers

- easy to make impact -

impact workshop
nice to meet good

Ontdek hoe makkelijk meer impact
te maken als bedrijf met onze
Incompany Impactworkshop.

1. Impact experience
Inspireer je medewerkers of klanten
- Beleef Impact stories
- Proef en ervaar impactvolle producten
- Ontmoet impactmakers tijdens
de Impact dating

2. Impact masterclass
Zet de volgende stap na één of meerdere
Impact masterclasses
- How to create your impact strategy
- Implementation of your impact strategy
- How to engage people on your impact journey
- Buy with impact / Social Return
- Impact reporting
- Impact storytelling

klik hier
voor een
sfeerimpressie
van onze events
Join our impact movement !
Meer weten neem contact op met judith@ohmygood.nl

