
HVORDAN BLIVER VI 
BEDRE TIL DEN 

GRØNNE OMSTILLING?

Hvor og hvornår?
18. april kl. 13.00 – 16.00

Dansk Erhverv
Slotsholmsgaden 3, Tietgenthus 

1216 København

TILMELD DIG HER

Workshoppen er gratis, men vi afkræver no-show-fee 
på 200 kroner ved manglede fremmøde. 

Der er et begrænset antal pladser.
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N Dansk Erhverv og Bæredygtig Bundlinje inviterer til workshop 

Workshoppen samler rådgivere inden for miljø og klima og mindre 
virksomheder, der har det til fælles, at de ønsker at fremme forretnings-
modeller, der kan bidrage til mere cirkulær økonomi. 

Workshoppen vil klæde mindre virksomheder bedre på til den cirkulære 
rejse og give muligehed for at få sparring på egne ideer. Rådgiverne får 
mulighed for at få input til, hvordan de skaber den bedste rådgivning til 
virksomheder.

Det seneste år er der sat ekstra fokus på den grønne omstilling hos 
virksomheder, blandt andet ved regeringens Advisory Board inden for 
cirkulær økonomi, der i juni 2017 fremlagde deres anbefalinger til at 
fremme cirkulær økonomi.

Workshoppen støtter op om disse anbefalinger.

https://gate21.us16.list-manage.com/subscribe?u=5d4918256f517d7164333271c&id=82de47273c
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M 13.00 Velkommen
/Dansk Erhverv

13.10 Kan man være bæredygtig og tjene penge?
/Oplæg ved Jakob Lamm Zeuthen, Dansk Erhverv

13.30 Sådan kom vi i gang med den grønne omstilling  
/Daniel Knuttel, Co-founder, Cock & Cows

13.40 Sådan kom vi i gang med den grønne omstilling 
/Environment Solutions

13.50 Grøn omstilling gjort konkret
/Peptalk ved Nicholas Mohr Krøyer, PlanMiljø

14.00 Grøn omstilling hos mindre virksomheder
/Peptalk ved Annette Hastrup, Vugge til Vugge

14.10 Pause

14.25 Interview: Virksomhed vs. rådgiver  
- hvordan skabes bedst en grøn virksomhed?
/Michael Søgaard, Bæredygtig Produktion  
& Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe, Bæredygtig Bundlinje

14.50 Matchmaking

15.50 Afrunding og tak for i dag

BAGGRUND FOR WORKSHOPPEN
Workshoppen er arrangeret i et samarbejde mellem Dansk Erhverv og Gate 21 ved projekterne Bæredygtig 
Bundlinje og Bæredygtig Produktion 3.0. Begge projekter arbejder med at give rådgivning og vejledning til 
i alt 120 virksomheder, der styrker en bæredygtig omstilling, blandt andet ved at arbejde med produktion, 
grønt salg, forbrug og ved at udvikle grønne og bæredygtige forretningsmodeller. 

WORKSHOPPEN ER FINANSIERET AF


