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GRATIS WORKSHOP

INVITATION

Hvordan kan miljømærker
bidrage til en bæredygtig
bundlinje i din virksomhed?
Bæredygtig Bundlinje inviterer til workshop om de forskellige
mærkningsmuligheder og hvilke miljømærker, der kan give størst
værdi for lige netop jeres virksomhed. Workshoppen er relevant
for små og mellemstore virksomheder fra alle brancher.
UDBYTTE
•
•
•

Bliv introduceret til forskellige miljømærker - og deres styrker og svagheder
Start jeres arbejde med miljømærkning allerede på workshoppen ved en individuel
forretningsmodel
Hør erfaringer fra en virksomhed, der har arbejdet med miljømærkning

Stigende interesse for bæredygtighed blandt både forbrugere og de offentlige
indkøbere gør, at det ikke længere er nok for virksomheder at kalde sig bæredygtige
uden at kunne dokumentere det. En af de bedste og mest troværdige måder at
dokumentere og kommunikere miljømæssig bæredygtighed på er gennem anerkendte
miljømærker. Miljømærker kan både bidrage til at styrke virksomhedens profil over for
kunder og samarbejdspartnere, og reducere omkostninger ved at minimere forbruget
af energi, vand, kemi eller andre ressourcer.

Hvor og hvornår?
Den 4. september
Kl. 08.45 – 12.30

Gate 21, Auditoriet
Liljens Kvarter 2
2620 Albertslund

TILMELD DIG HER
Workshoppen er gratis.
Bemærk, der er et begrænset antal pladser.

PROGRAM

8:30 – 8.45 ANKOMST & MORGENMAD
8.45 –9.15 VELKOMMEN OG INTRODUKTION
Ved Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe, Bæredygtig Bundlinje
& Nicholas Mohr Krøyer, PlanMiljø
9.15 – 9.40 MILJØMÆRKER & MARKEDSFØRINGSLOVEN
Ved Stig Hirsbak
Lektor, Aalborg Universitet
9.40 - 9.55 EU-BLOMSTEN & SVANEMÆRKET
Ved Ingrid Elmedal
Konsulent, Miljømærkning Danmark
9.55 – 10.10 GREEN KEY
Ved Mikal Holt Jensen
Miljøchef, Green Key
10.10 – 10.25 ERFARINGER MED MILJØMÆRKNING
Ved Michael Bay Olsen
Forpagter, Restaurant Marina Furesøbad
10.25 – 10.45 PAUSE
10.45 - 12.15 WORKSHOP
- Del 1: Individuelle forretningsplaner
- Del 2: Erfaringsudveksling på tværs
Workshoppen faciliteres af PlanMiljø
12.15 - 12.30 OPSAMLING OG TAK FOR I DAG

BAGGRUND FOR WORKSHOPPEN
Workshoppen er arrangeret i projektet Bæredygtig Bundlinje, der arbejder med grøn omstilling og udvikler
nye grønne forretningsplaner for 100 SMV’er i Region Hovedstaden. Projektet drives som et partnerskab, hvor
kommuner, brancheforeninger og rådgivere går sammen om at støtte de deltagende virksomheder i omstillingen.
Workshoppen er en del af et nyt forløb i projektet, hvor virksomhederne kan blive klogere på mulighederne
i miljømærker. Alle interesserede virksomheder kan deltage i denne indledende afklaringsworkshop og virksomheder, der også deltager i Bæredygtig Bundlinje, kan derudover deltage i individuelle rådgivningsforløb.
Det er muligt at tilmelde sig forløbet, selvom man ikke deltager i workshoppen.
WORKSHOPPEN ER FINANSIERET AF
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Vi investerer i din fremtid

