
Vær med, når Würth Danmark A/S sammen med Nordhøj og Green Network inviterer til et arrangement om 
forretningsdrevet CSR og hør, hvordan din virksomhed kan få både forretningsmæssig og social værdi gennem 
alliancer med socialøkonomiske virksomheder. 

Würth har i mere end 25 år samarbejdet med organisationen Nordhøj, bl.a. om flexjob i forskellige lager- 
funktioner og kunstudstillinger i Kulturforum. Fremover udvides samarbejdet, så både Würth og Nordhøj gennem 
partnerskabet både skaber gensidig forretning og nye innovative løsninger. Målet er at omdanne dele af Nordhøj 
til en socialøkonomisk virksomhed, der bl.a. vil levere tekstiltryk til Würth og andre kunder. 

Derfor inviterer vi til seminar 
31. maj 2016 kl. 14.00 - 16.00 
i foyeren hos Würth Danmark, Montagevej 2, 6000 Kolding

Til arrangementet kan du høre Würths erfaringer med, hvordan CSR kan bidrage til fremdrift og lønsomhed, 
skabe konkurrencefordele og ikke mindst fungere som vækstmotor for både samfund og forretning. Du kan også 
opleve nogle af Danmarks stærkeste kapaciteter inden for CSR, der fortæller om virksomheden, der fik en ordre 
på 100 mio. EUR i kraft af sin CSR strategi – og hvordan du kommer i gang. Würth byder desuden på forfrisk-
ninger, og du kan se eksempler på arbejde udført af Nordhøjs medarbejdere. Der vil også være rig lejlighed 
til at netværke. 

Tilmelding senest 25. maj 2016 på jesper.frost@wuerth.dk 
Vi glæder os til at se dig

INVITATION SKAB VÆRDI 
GENNEM FORRETNINGSDREVET CSR

PROGRAM
Kl 14.00
Velkomst

Derfor samarbejder Würth med Nordhøj
(Donny Moerkerk, CEO Würth Danmark)

Perspektiver i socialøkonomi
(Borgmester Jørn Pedersen)

Ny socialøkonomisk virksomhed
(Nordhøj leder Anette Nielsen og CLO Torben Vartenberg, Green Network)

Forretningsdrevet samfundsansvar som vækstmotor
(Peter Skou, Dialogforum for samfundsansvar og vækst)

Kl 15.00
Networking og udstilling

Kl 16.00
Afslutning

Kort om Nordhøj
Organisationen Nordhøj er en social virksomhed, hvor mennesker med nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne kan få beskæftigelse. Der er 182 normerede 
pladser, heraf 90 i beskyttet beskæftigelse, der bl.a. udfører tekstiltryk, montage- 
og pakkeopgaver og driver rammeværksted. Al produktion er ledet af profes-
sionelle fagfolk.

Kort om Green Network
Green Network A/S er Danmarks tredjestørste rådgivningshus inden for forretningsdrevet 
samfundsansvar (CSR) og bæredygtig udvikling. Green Network udbyder ud over 
rådgivning også netværk, projekter, værktøjer og ikke mindst træning gennem det roste e4 
program. Green Network har eksisteret siden 1994, og arbejder for at fremme bæredygtig 
udvikling og forretningsorienteret vækst hos Green Networks over 150 partnervirksomheder. 
Green Network er nationalt kontor for den europiske organisation CSR Europe.
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