
 

Elias Consulting helpt u om 
kostenbesparende manieren te 
vinden en om duurzaamheid te 
bevorderen bij uw 
medewerkers, gasten en de 
lokale gemeenschap. 
 

Onze werkwijze  

Elias Consulting is een gedreven  
adviesbureau op het gebied van 
duurzaamheid, opgericht in 2011. 
Bedrijven die graag duurzaam 
willen ondernemen, helpen we om 
dit in praktijk te brengen.   

Elias Consulting werkt met 
ervaren duurzaamheidsadviseurs, 
met kennis op het gebied van 
management, communicatie, 
milieu, energie, water en afval. We 
werken (inter)nationaal voor 
duurzame hotels, vakantieparken 
campings en andere recreaties. 
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Win-win situatie 
De voordelen van een duurzame accomodatie zijn onder meer kostenbesparing op 
water, energie en afvalbeheer, een beter imago, een beter milieu en aangename 
omgeving voor gasten en medewerkers.  
 
Gebruik Green Key ook als managementtool. Velen zien dit als hèt grote voordeel 
van Green Key. In het kort betekent dit:  
 
- wees milieuvriendelijk door de energie-, water-, en afvalvoetafdruk te verkleinen.  
- weest verantwoordelijk en betrouwbaar naar gasten en medewerkers. 
- wees efficiënt en effectief in besparingen. 
 
We willen graag duurzame relaties opbouwen en u helpen uw bedrijf te laten te 
groeien voor een groene toekomst! 
 
 

Workshop: Groen geregeld, meer gasten 
Om uw groene beleid in praktijk te brengen, enthousiasmeren we uw medewerkers zodat zij 
hun eigen werkzaamheden met andere ogen bekijken. Deze cursus is speciaal ontwikkeld 
voor dagattracties, recreatie- en bezoekerscentra. Gebaseerd op uw specifieke 
doelstellingen bepalen wij de inhoud van de workshop. Zo blijft uw locatie verantwoord en 
bereikt u de juiste uitstraling voor uw gasten. Het laat zien dat u naast het streven naar 
tevreden klanten ook bezig bent met de uitdagingen van de toekomst! 
 
Onze op maat gemaakte workshop telt mee voor uw Green Key certificering.  
 


