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De Grootste Groene speurtocht is een initiatief van Soekky Stories, specialist in het nieuwe
buitenspelen. Deze Guinness World Record poging heeft als doel om zoveel mogelijk kinderen
met ouders heerlijk naar buiten te laten gaan. En buiten is voor ons onlosmakelijk verbonden
met de natuur. Want buiten is natuur, waar ook ter wereld en deze natuur verdient echt alle
aandacht. Een klein plantje wat groeit tussen de tegels tot alle kleine of grotere dieren, deze
zijn overal aanwezig waar je ook woont. Buiten spelen is gezond en heerlijk.
In 2020 hebben we met succes een pilot versie georganiseerd, van idee tot realisatie in
slechts vier weken tijd. Door de vele enthousiaste reacties en de vele aanmeldingen hebben we
gemerkt dat er behoefte is aan buitenspelen! Meer dan 100 locaties hadden zich aangemeld in
Nederland, Luxemburg en Frankrijk. In 1 week tijd is er door meer dan 800 deelnemers
gestreden om de Grootste Groene avonturier.
In 2021 zal de beroemde ontdekkingsreiziger Ole Gustav Peddelson opnieuw de expeditieleider
zijn, als zijn agenda het toelaat, hij is een karaktervolle getekende avonturier en gaat de
spelers uitdagen om anders naar de wereld om hen heen te kijken. Het avontuur verhaal wordt
gecombineerd met zoek- en verzamelopdrachten, weetjes en vragen, foto- en selfie opdrachten,
levendige AR toepassingen(onder voorbehoud van financiering) en de spelers scoren punten en
verdienen unieke natuur items. Dit alles wordt beleefd met de Soekky Stories app en kan in
meerdere talen.
Vakantieparken, stadsparken en natuurgebieden zijn de locaties waar de Grootste Groene
Speurtocht gespeeld gaat worden. De aangemelde locaties doen kosteloos mee en bieden hun
gasten gratis deelname aan. Dit evenement is een zekerheid in deze onzekere tijden. De
Grootste Groene Speurtocht gaat altijd door! Kijk op GrootsteSpeurtocht.nl
De doelen in 2021:
Meer dan 500 locaties
20.000 buitenspelers
(Huidige Guinness World Record: 14.580)
Heel veel aandacht voor de natuur
Week 31, van 2 – 8 augustus

Om de Grootste Groene speurtocht tot een nog groter succes te maken kunnen we jullie hulp
goed gebruiken:
Promotor
Via alle mogelijke kanalen helpen jullie mee als promotor om van de Grootste Groene
Speurtocht een succes te maken. Natuurlijk gratis aanmelding van locaties waar jullie zelf ook
het avonturier willen laten beleven.
Wij leveren digitaal promotie materiaal aan, geschikt voor nieuwsbrieven, drukwerk,
verschillende social media kanalen.
Actief participiant
Voor opdrachten in de app kunnen jullie meedoen om de natuur-activatie te vergroten.
Opdrachten kunnen daardoor aansluiten aan programma’s die jullie bijvoorbeeld zelf aan het
ontwikkelen zijn.
Sponsor
Als sponsor helpen jullie mee om de kosten van het project te financieren. Als sponsor zijn
jullie ook gelijk promotor en wordt jullie naam en logo vermeld op de website,
Grootstespeurtocht.nl en in de Soekky Stories app. Als sponsor zijn er verschillende
aanvullende mogelijkheden. We kunnen op maat vouchers in de app plaatsen, social media
hashtags koppelen in het avontuur, of actief participeren.
Naamsponsor
Het evenement krijgt uw naam als naamsponsor
Dit zijn enkele mogelijkheden hoe jullie kunnen participeren.
Mocht u andere manieren zien om mee te doen, dan staan we
daar helemaal voor open.
Mocht er vragen zijn dan hoor ik graag van u.
Met grote groene groet,
Geralt Ploegstra, initiatiefnemer
06 266 48 234 / info@soekkystories.nl
Druivenlaan 28 1815TG Alkmaar KVK 50277855
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