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CSR AWARDS  
den 7. oktober 2015 
i Vejle

Invitation



Kære medlem af Green Network
I anledning af at Danmarks største CSR konference og awardshow, CSR Awards 2015, i år afholdes i Vejle 
i samarbejde med Green Network, vil det være os en glæde at se dig og dine kolleger til denne festlige 
begivenhed.

CSR Awards 2015 afholdes i Spektrum d. 7. oktober i samarbejde mellem Vejle Kommune, Green Network  
og CSR fonden. Begivenheden har til formål at hylde de virksomheder, som har gjort en ekstraordinær indsats 
på bæredygtighedsområdet samt inspirere til at arbejde med CSR og bæredygtighed  
som forretningsdisciplin, der skaber vækst.

På konferencen vil op mod 1000 erhvervsfolk og politikere deltage,  
og programmet byder på toneangivende danske og internationale  
talere, spændende side-events om aktuelle vækstemner samt  
gode netværksmuligheder til dagens mange aktiviteter  
og aftenens stort anlagte awardshow.

Som medlem af Green Network skal der være ekstra  
fordele ved at deltage i CSR Awards. Derfor har vi  
sammensat en VIP billet, som tilbydes eksklusivt  
til medlemmer af Green Network.  
 
Vi håber, I har lyst til at deltage i denne store  
begivenhed sammen med resten af Green Network.

 
Med venlig hilsen

Direktør i Green Network 
Kenneth Hald Jensen

VIP-medlemsbillet  
til CSR Awards 2015

Stor, lækker morgenbuffet på Vejle Centerhotel  
v/Green Network, herunder gennemgang  

af programmet for CSR Awards 2015 

Adgang til konferencen og aftenens Award Show  
i Spektrum inkl. gallamiddag

Reserveret plads til Award Showet sammen med de øvrige 
medlemmer af Green Network

Mulighed for at følges med en medarbejder og  
andre medlemmer i Green Network på dagen

Pris: 1.750 kr. Tid: Morgenmad kl. 8.00 
Sted: Vejle Centerhotel (50 m. fra Spektrum) 

Tilmelding til Green Network senest den 4. september 
2015 via greennetwork.dk.

For yderligere info kontakt Green Network, 
tlf.: 70 25 40 70

1. okt



Temaet i år: Bæredygtig vækst
Danske virksomheder opererer i en globaliseret verden, hvor muligheden for vækst er presset på flere fronter. CSR Awards 2015 
stiller derfor spørgsmålet: ”Hvordan kan CSR bidrage til vækst i fremtiden?” Fire temaer går i dybden på spørgsmålet:

Nye markeder: CSR Awards 2015 dykker ned i den globale 
kontekst og ser nær mere på, hvad virksomheder skal være 
opmærksomme på, når de skal skabe vækst på nye markeder  
ift. forhold som arbejdstagerrettigheder, mennes ke rettigheder og 
anti-korruption samt hvilke CSR-udfordringer, de kan støde på.

Miljø: CSR Awards 2015 belyser, hvordan danske virksomheder 
gennem CSR-initiativer kan trække mindre på jordens knappe 
ressourcer – til gavn for både miljøet og virksomhedens egen 
konkurrenceevne, innovation og vækst.

Innovation: CSR Awards 2015 ser nærmere på de strategiske 
muligheder, der ligger i at nytænke en virksomheds produktion, 
drift og forretningsmodel. Konferencen vil byde på inspiration og 
ideer til, hvordan virksomheder gennem innovation og CSR bedst 
muligt ruster sig til fremtidens udfordringer og krav.

Arbejdsmarkedet: CSR Awards 2015 ser nærmere på initiativer 
og indsatser på beskæftigelsesområdet, som sigter mod at lette 
indslusning og fastholdelse af medarbejdere, der er udfordret i 
forhold til sprog, arbejdsevne eller uddannelses niveau og dermed 
gøre marginaliserede grupper til en gevinst for virksomheder.



William McDonough 
Er en af mændene bag Cradle-to-Cradle-filosofien, som er  
en af redskaberne til at skabe en cirkulær økonomi. Cradle- 
to-Cradle certificeringsprogrammet er en global standard 
for udvikling af sikre og sunde produkter og hjælper virk-
somheder med at anvende materialer, der kan skilles ad  
og genbruges eller komposteres som biologisk materiale. 

Mo Ibrahim 
Er grundlægger af Mobile System International, som  
har været førende inden for software til mobiltelefoni på 
verdens plan. Han grundlagde i 1998 en af Afrikas førende 
mobil telefonselskaber Celtel, der revolutionerede mobil-
telefonien i Afrika. 

Jørgen Vig Knudstorp  
Har som administrerende direktør for LEGO Koncernen  
skabt imponerende resultater både nationalt og globalt.  
Med sin stærkt integrerede bæredygtighedsstrategi og  
udtalte ansvarlighed er LEGO Koncernen én af Danmarks  
foregangsvirksomheder inden for CSR. LEGO Koncernen  
har netop meddelt, at de investerer en milliard kroner  
i etableringen af et ”Sustainable Materials Centre”. 
Deres mål er at finde og implementere bæredygtige  
alternativer til de nuværende materialer inden 2030.

Læs mere på www.csrfonden.dk

PROGRAM  
 
Efter morgenmaden kl. 8.00 på Vejle Centerhotel, starter konferencen kl. 10.00.  
Dagen slutter efter aftenens Award Show og gallamiddag, som starter kl. 18.00.

Programmet for CSR Awards sammensættes løbende og allerede nu kan vi løfte sløret for at følgende personer  
vil tale til CSR Awards 2015:


