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kunnen denken.
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Van theorie naar praktijk
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Merkatelier ??
Wat is een merkatelier?
Merkateliers zijn creatieve workshops
waarin typisch Dordtse projecten
centraal staan. Met als leidraad de
merkwaarden van het merk Dordrecht
wordt in brainstormsessies gezocht
naar een doelgerichte profilering van
deze projecten. Dit resulteert meestal in
een aanzet voor enkele aansprekende

Organisatie merkatelier:
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projecten en
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Idee om de
communicatiedoelstellingen
te bereiken:

Op instigatie van Dordrecht Marketing kan
Ecoshape kennismaken en optrekken met bedrijven
en bestuurders die dezelfde belangen hebben
als Ecoshape, en die Ecoshape kunnen helpen ‘de
praktijk ’ te bereiken. Hierbij wordt uitgegaan van
de overeenkomsten tussen de belangen van de

Benoemde
communicatie-uitdagingen:
•D
 e Dordtse stakeholders bereiken om
gezamenlijke kansen voor Ecoshape en
Dordrecht onder de aandacht te brengen.
• Een pilot op Dordrechts grondgebied tot
stand brengen als ultiem en herkenbaar
voorbeeld van het kunnen van Ecoshape
en de aansluiting daarvan bij het
merkkader van Dordrecht.

gemeente en die van het programma van Ecoshape.
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3. Lokale pilot

Getijden water
in de Dordtse
binnenstadhaven
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Het opzetten van een pilot op Dordrechts
grondgebied helpt Ecoshape voor lokale/regionale
stakeholders inzichtelijk maken wat de fysieke
ontwikkelingen op het gebied van ‘building with
nature’ zijn, en vooral dat er slimme, verantwoorde
niéuwe manieren zijn om bekende gezamenlijke
problemen aan te pakken. Een case zou de
Dordtse binnenstadshaven kunnen zijn, waar
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nog steeds de invloed van hoog en laag water
merkbaar is. Ecoshape kan hier laten zien hoe je in
binnenstedelijk gebieden de negatieve effecten van
getijdenwater beteugelt.
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IDEE:
Internationale
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verhaal laten
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