AMSTERDAMS PLASTICVISSEN
Het leukste duurzame bedrijfsuitje van Nederland

SAMEN VOOR
PLASTICVRIJE
WATEREN
Plastic Whale is de eerste
professionele plastic fishing
company ter wereld. Een social
enterprise met een missie:
‘s werelds wateren plasticvrij
maken. Dat doen wij door met
zoveel mogelijk mensen plastic
te vissen en door waarde te
creëren uit plastic afval. En
van het opgebouwde plastic

bouwen we prachtige design sloepen. Zo hebben wij
inmiddels een vloot van tien
design boten van Amsterdams
Grachtenplastic gebouwd
waarmee we plastic vissen in
Amsterdam en Rotterdam.
Onsdoel is om ‘out of business’
te gaan: overbevissing is in ons
geval positief.

AMSTERDAMS
PLASTICVISSEN
Wanneer je als team, afdeling of bedrijf mee vist met Plastic
Whale heb je niet alleen een leuke dag met collega’s, je werkt
ook nog eens samen aan een mooi doel: de Amsterdamse
grachten plasticvrij maken.
TEAMBUILDING
Of je het wil of niet, van Plasticvissen word je fanatiek. Je wil
immers meer plastic opvissen dan je collega’s. Daarom reikt
Plastic Whale na afloop van het event twee prijzen uit: een
prijs voor het team met het meest opgeviste plastic afval en
een prijs voor het team met het meest originele voorwerp dat
ze uit de gracht hebben gevist. Dit competitie-element wordt
altijd met veel enthousiasme door de deelnemers
ontvangen!

“Het bedrijfsvissen is voor Tommy Cares een unieke
invulling om plezier aan een maatschappelijk verantwoord doel te verbinden. Onze mensen zijn iedere keer
weer enthousiast over het Plasticvissen!”
Robert Monas Director of Tommy Hilfiger European Foundation / TommyCares

Een selectie uit bedrijven die u voorgingen

Boven: Amsterdamse plastic soup. Onder: Groepsprestatie.

MAAK JE DAG
ONVERGETELIJK
Je bedrijfsevenement is niet compleet zonder drankjes en snacks
aan boord. Plastic Whale biedt daarom samen met onze cateraar
Divine Amsterdam verschillende mogelijkheden voor ontbijt,
lunch, diner of snacks en drankjes aan boord aan. Daarnaast
maken onze schippers foto’s om je evenement vast te leggen.

VOORBEELD PROGRAMMA PLASTICSVISSEN
15:00 uur Ontvangst met koffie en heerlijkheden
15:30 uur Presentatie Plastic Whale
16:00 uur Plasticvissen op de Amsterdamse Grachten
18:00 uur Prijsuitreiking en afsluiting
18.30 uur Borrel en/of diner

MEER WETEN?
Voor vragen kun je ons altijd even bellen of mailen:
T:
M:
E:
W:

+31 20 7373049
+31 6 24224429
bedrijfsvissen@plasticwhale.com
www.plasticwhale.com

PLASTIC WHALE:
MEER DAN
PLASTICVISSEN ALLEEN
Wil je een dagvullend programma?
We bieden een aantal
mogelijkheden om los te boeken
of naast het Plasticvissen uit te
breiden of los te boeken. Samen
met partners kunnen we je
bijzondere vergader- en
workshoplocaties aanbieden.
Inspirerende lezing
Plastic Whale’s oprichter Marius
Smit is inmiddels een veelgevraagd spreker. Hij vertelt
over het ontstaan en de groei
van Plastic Whale: van uitdaging
tot een snelgroeiende social
enterprise waaraan vele burgers,
bedrijven en overheidsinstanties
bijdragen.

Interactieve workshops
MVO-doelstellingen worden
steeds belangrijker, en veel
bedrijven zoeken naar een
manier om die doelstellingen
onderdeel te maken van hun
dagelijkse bedrijfsvoering.
Samen met MVO specialisten
hebben we een interactieve
workshop opgezet waarin we
je team op inspirerende wijze
uitdagen jouw MVO strategie
vorm te geven en deze in de
dagelijkse praktijk te brengen.
Wij stellen graag een programma
samen dat aan de specifieke
wensen voor jullie als team
voldoet!

“De samenwerking met Plastic Whale sluit goed aan op
onze MVO-strategie. Door met concrete activiteit een
bijdrage te leveren aan het milieu en daarbij ook nog een
geweldige dag te hebben is een win-win situatie.”
Crystal Lieuw-On, Marketeer Vrumona

Boven: Lezing van Marius. Onder: Workshop.

STEUN STICHTING
PLASTIC WHALE

Plastic Whale strijdt voor
plasticvrije wateren. Wij
stellen ons ten doel om bij te
dragen aan oplossingen voor
de plastic soep. Dat doen wij
door maatschappelijk bewustzijn te creëren voor het
probleem, maar vooral door
met zoveel mogelijk mensen
actie te ondernemen en plastic te gaan vissen. Zo organiseren wij publieke

evenementen die gratis toegankelijk zijn voor iedereen.
Boot of geen boot, iedereen
kan meedoen. Maar we willen
bovenal de jeugd gaan betrekken middels ons scholenprogramma.
Stichting Plastic Whale heeft
de ANBI-status. Dat betekent
dat donaties fiscaal aftrekbaar zijn.

MEER WETEN?
Voor vragen kun je ons altijd
bellen of mailen:
T: +31 20 7373049
M: +31 6 24224429
E: bedrijfsvissen@plasticwhale.
com
W: www.plasticwhale.com

