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How to be a greenvertiser
(without being a bitch)



Introductie

De traditionele reclame zoals we die kennen is niet groen. Dit zijn 
campagnes die biologische en ecologische producten aanprijzen. Producten 
die goed zijn voor je ziel en ook goed voor het imago van het merk. Wij als 
jonge advertisers, de ‘groentjes’ in het vak willen nu eens echte groene reclame 
zien. Dit willen we niet zien bij A-merken met een miljoenen budget, maar bij 
onze eigen generatie.

Deze ‘how to be’ bevat een vooronderzoek naar de huidige standaard 
‘groene’ ads en de positieve/negatieve lading hiervan. Een conclusie en 
een kort interview met Daan Roosegaarde.

Het volgende deel is de ‘how to be’. In dit stuk leggen we aan de hand van 
een aantal voorbeelden uit hoe jezelf green guerrilla reclame kan maken. 
Dit doen we door middel van een start, een aantal technieken en templates.
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Green guerrilla

Wat is een greenvertiser en wat doet een greenvertiser? Een greenvertiser is 
en blijft een advertiser. We blijven denken in ads maar we kunnen de wereld 
wel een stukje groener en leuker maken. Het stereotype van een guerrilla 
kunstenaar kan vanaf dit moment van tafel! Iedereen kan een greenvertiser 
zijn. Deze ‘how to be’ gaat over een persoonlijk statement achter laten, 
spelen met de dagelijkse sleur en toch op slimme manieren een product 
of dienst aanprijzen. En dat allemaal helemaal 100% sustainable. 
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Niets blijft

Jouw greenvertising zal niet blijven bestaan. Het zal worden weggehaald door 
schoonmakers, zeurders en het weer. Maar niks in het leven blijft hetzelfde. 
Gelukkig maar. Blijf positief! Je werk zal altijd opvallen bij een aantal 
voorbijgangers en hoe meer je er maakt hoe meer je gezien wordt. 
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Wat wil je zeggen?

Voordat je een green guerrilla maakt zal je net zoals elke andere campagne 
een kern idee moeten hebben. Wat ga je zeggen? Soms is dat moeilijk 
zonder briefing maar laat je creatieve brein het werk doen en als dat niet lukt 
bedenkt je onderbewustzijn wel iets en komt het later. Als je gelijk aan de 
slag wilt, beantwoord dan de volgende vraag;

Welke drie dingen zou bij een vreemde in zijn hoofd willen laten afspelen?
1.
2.
3.
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Ready, Start, Go!

Pas op voor de autoriteiten als je op pad gaat en blijf van andermans spullen af. 
Ga nooit voor je greenvertising vandaliseren.
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Coca-Cola
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POSITIVE
- CREATIVE USE OF SIGNATURE BOTTLE - POSITIVE MESSAGE

NEGATIVE
- COCA COLA IS NOT GOOD FOR OUR ECO SYSTEM
- PLASTIC POLLUTION

SUSTAINABLE
- THE PLANTS USE THE ‘DIRTY’ AIR

SOCIAL
- GIVES A SAVING/GREEN IMPRESSION



MacDonald’s
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POSITIVE
- SHOWS THE NATURE OF THE PRODUCT

NEGATIVE
- MC DONALDS IS NOT HEALTY OR GREEN

SUSTAINABLE
- 100% NATURAL AD

SOCIAL
- WE ARE HEALTY! NOT REALY



Tropicana
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POSITIVE
- NO ELECTRICITY NEEDED (SELF POWERED)

NEGATIVE
- JUST AS COCA COLA, NOT GOOD FOR NATURE

SUSTAINABLE
- NO ENERGY AND 100% NATURAL

SOCIAL
- PROMOTES HEALTHY LIVING AND MAKES YOU   
   THINK ABOUT AN ALTERNATIVE ENERGY



ECOLOGICAL

ENVIRONMENT

ALTERNATIVE ENERGY
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Conclusie

Kijkend naar alle voorbeelden van goede (en slechte) vormen van 
sustainability in Advertising is het bemoedigend om te zien dat veel merken 
denken over de milieu-impact die hun advertenties hebben. Als advertisers 
hebben we allemaal een verantwoordelijkheid die we moeten nemen, en 
moeten we gaan nadenken over meer integratie van duurzame reclame

Als merken in de toekomst meer gaan luisteren naar hun consumenten 
(ruim 50% van de consumenten overwegen is voorstander van duurzaamheid 
bij grote merken), is het te verwachten dat organisaties beter gaan nadenken 
over de impact die sommige advertenties op het milieu hebben of niet.

Heb jij een milieuvriendelijke advertentiecampagne gemaakt of gezien? 
En wat vind jij van het nieuwe fenomeen ‘greenvertising’? 
Wees niet verlegen en mail ons op welove@greenvertising.nl
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Daan Roosegaarde

- The way we communicate with reality is dramatically changing.

- As a storyteller, we should claim the future of storytelling.

- Stop being a decorated, and start to be an informer.
   That’s what we need in a time like this.

- Be critical, be strong and say no many times to create a good yes.

- Our world is shifting, from analog to digital.

- So let’s go out there. Forget about the screens. Create new types of dialoge.                          
   What will reach people. 

- Don’t be a decorated but start reforming.
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How to be a greenvertiser
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Hoe maak ik een 
vriezer papier stencil

Deze techniek creeërt een permanent weerproef stencil voor het gebruik op elk soort stof. 
Je kan het stencil maar één keer gebruiken. Maar het is simpel en leuk om te maken, 
dus je kan het uitproberen op verschillende designs.

Materialen

vriezer papier scalpel snijmat kwast potlood strijkijzer stof
(naar keuze)

vloeibare
kleurstof

geprint
design
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TECHNIEKEN



1. Knip een stuk vriezer papier 
ongeveer ter groote van een A3. 
Plaats het vriezer papier boven je 
geprinte design. Glimmende kant 
onder, papierzijde omhoog. Trek je 
design over.

glimmende 
kant onder

2. Snij je ontwerp uit. 
Laat je perfectionisme los.

snijmat

stencil

stof 2de stuk
vriezer papier

3. Knip nog een stuk vriezer papier van 
hetzelfde formaat. Plaats dit stuk onder 
de stof waarop je stencil komt, 
glimmende kant omhoog. Plaats je 
uitgesneden stencil boven op de stof, 
glimmende kant omlaag. Op lage 
temperatuur erover heen strijken.

4. Deb voorzichtig met de vloeibare 
kleurstof over je stencil en laat drogen. 
Eenmaal droog, haal voorzichtig het 
stencil eraf. Strijk na op voorgeschreven 
temperatuur vloeibare kleurstof.
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Monoprint

Deze methode is een snelle en makkelijke manier voor het maken van one-off prints voor posters. Het is een 
zeer experimentele manier van afdrukken. Je verliest de totale controle over het eind-resultaat. 

Materialen
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glasplaat 
(A3)

verf op olie 
basis

roller
kwasten

porseleinen
schaaltje papier

TECHNIEKEN
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1. Knijp een kleine hoeveelheid verf in 
het porseleinen schaaltje. Teken met 
de kwast je ontwerp op het glas. Het is 
verstandig veel verf te gebruiken. Let 
op! Het ontwerp is in spiegelbeeld.

2. Als het ontwerp op het glas klaar is 
leg je voorzichtig je papier over de natte 
verf. Rol met de roller over het papier 
en haal voorzichtig het papier van de 
glasplaat af. Hang het ergens te drogen. 



OEFENING

Liefdesbrief

materialen: papier
   pen
   envelop

   1.   Schrijf een liefdesbrief die jij 
                 graag zou ontvangen.
   2.  Plaats de brief ergens in de 
                                 openbare ruimte.

   ALTERNATIEVE VERSIE

   1.  Schrijf een liefdesbrief aan iemand
                        die je bewonderd, vertel alle 
        dingen die je aanspreken aan 
        hem/haar.
   2.  Verstuur hem anoniem.
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OEFENING

Openbaar krijtbord

materialen: krijtbord verf
   kwast
   krijt

   1.   Schrijf/teken zelf de eerste 
         boodschap.
   2.  Laat krijt achter voor 
                                 voorbijgangers.
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OEFENING

Slogan stickers

materialen: blanco stickervel
   pen / markers
   

   1.   Bedenk een aantal pakkende 
                 slogans.
   2.  Plak ze waar je wil.
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OEFENING

Aanpassingen

materialen: papier
   tarwe plak
   

   1.   Maak aanpassingen op bestaande   
                        posters/icoontjes/etc.
   2.  Ga op avontuur en speel met de    
                         elementen.
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TEMPLATE
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TEMPLATE
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MARTIJN VOOIJS  &  YAVEZ ANTHONIO

Have fun!


