
Tid og sted

Tirsdag den 19. april 2016 
kl. 13.00 til 17.00

Meldgaard Gruppen
Askelund 10, 
6200 Aabenraa

Tilmelding

Tilmeld dig HER
 
Tilmelding er nødvendig og skal ske 
senest den 14. april 2016 kl. 12.00. 

Deltagelse er gratis for medlemmer af 
DI og Gronet og partnervirksomheder
 i Green Network.
Ikke-medlemmer 995,- ekskl. moms.
Der er begrænset antal pladser. 
Der pålægges et ”No-show” gebyr 300 kr. 

Yderligere oplysninger
Nina Leth-Espensen
DI
nile@di.dk 
tlf. 33 77 30 67 

Mette Røy Kristensen
Green Network
mrk@greennetwork.dk 
tlf. 30 15 38 50

INVITATION 

Befolkningstilvækst og øget velstand verden over skaber et større 
forbrug og dermed også mere konkurrence om ressourcerne. Det 
er både en udfordring og en forretningsmulighed, som danske 
virksomheder skal ruste sig til. 

Cirkulær økonomi er et opgør med traditionelle lineære forretningsmodel-
ler, som starter med udvinding af ressourcer og ender med affald. I en cir-
kulær økonomi er affald en værdifuld ressource, og flere virksomheder er 
slået ind på den vej. Det giver nemlig øget effektivitet, produktinnovation, 
baner vej for nye forretningsmodeller, og i sidste ende styrker det virk-
somheders konkurrenceevne på det globale marked.

Men hvad gør man som virksomhed for at komme i gang med omstillin-
gen, hvad er mulighederne og potentialet, og er det ikke bare for besvær-
ligt? 

Temadagen vil se på cirkulær økonomi med erhvervslederes briller. Med 
oplæg fra virksomheder, der allerede arbejder målrettet med cirkulær 
økonomi, får du inspiration til, hvordan din virksomhed kan omstille sig. 
Samtidigt vil vi gerne have dit bud på, hvad skal der til for, at endnu flere 
mindre og mellemstore virksomheder vil tage udfordringen op.

!

Er der idé og forretning i 
cirkulær økonomi? 
Temadag om cirkulær økonomi 

http://greennetwork.dk/arrangementer/temadag-cirkulaer-oekonomi/


Program

INVITATION

«

13.00  Velkomst
 
13.05  Er Danmark for firkantet til cirkulær økonomi?
  Hvad er cirkulær økonomi, og hvad er potentialet for Danmark?

  Chefkonsulent Nina Leth-Espensen, Dansk Industri 

13.30  Cirkulær økonomi som en integreret del af forretningen
  Danske virksomheder er i fuld gang med at omlægge til cirkulær økonomi.
	 	 Hvordan	har	de	omstillet	forretningsmodellen,	så	affald	ikke	er	affald,	men
  en ressource?

  Meldgaard Holding A/S v/direktør Henrik Meldgaard
  MT Højgaard v/salgsdirektør John Sommer
  Tarkett/Desso v/nordisk salgschef Michael Aastrup

Der vil mellem præsentationerne være en pause med forfriskninger

16.00  Fælles ansvar for cirkulær økonomi 
  Hvad kan virksomheder forvente fra politisk side på området? 

  Funktionsleder Mikkel Stenbæk Hansen, Miljøstyrelsen

16.30  Nuværende tilbud til virksomhederne
  Hvor er der hjælp at hente for virksomheder, der gerne vil i gang/videre 
  med cirkulær økonomi?

  CSR Rådgiver Mette Røy Kristensen, Green Network

17.00  Afslutning og tak for i dag


