#duurzaam gedrag

Duurzaam gedrag begint
bij sociaal merkgebruik
Hij is designer, innovator, merkexpert, columnist, docent, spreker, consultant en promovendus. ‘Ik wil
eigenlijk van alles weten, maar dat is natuurlijk niet te doen,’ verklaart een eindeloos nieuwsgierige
Erik Schoppen. Met zijn promotieonderzoek hoopt hij vertrouwen in duurzaam gedrag een impuls te
geven. De sleutel tot dat gedrag ligt in de sociaal-gerichte bedrading van ons brein.
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Tegelijkertijd groeide in 2019 het aantal vliegreizen.

WorldBrainWave
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