
Invitation
Konference om bæredygtighed 
hos SMV’er 
29. august kl. 12.45 – 16.30

Vær med, når Industriens Fond, Industrisamarbejdet, VIA University College og  
Green Network inviterer til konference om bæredygtighed hos SMV’er, og hør hvor
dan små og mellemstore virksomheder kan skabe forretning med bæredygtighed.

For knap to år siden indledte 39 SMV’er et forløb i projektet ”Bæredygtighed hos 
SMV’er”, som dels skulle belyse virksomhedernes modenhed og tilgang til bære-
dygtighed i en forretningsmæssig sammenhæng, dels skulle styrke deltagernes  
færdigheder i at skabe forretning med bæredygtighed. 

Resultaterne viser både en række barrierer for at arbejde med bæredygtighed i en 
stærkt driftsorienteret hverdag, men også muligheder for at forny sig, innovere og  
profilere sig. Hør konklusionerne, og få inspiration til selv at skabe forretning med  
bæredygtighed.   

Hør desuden hvordan alt fra start-up virksomheder til etablerede produktionsvirk-
somheder og store industrigiganter skaber forretning med bæredygtighed og  
samfundsansvar (CSR). 

Steen Hildebrandt runder dagen af med sit bud på, hvordan danske virksomheder 
sikrer vækst i fremtiden, og hvorfor bæredygtighed er en vigtig driver i den indsats. 
Konferencen foregår i Comwell Kellers Parks behagelige rammer ved Vejle Fjord. 
Her vil der blive sørget godt for alle. 



Program

12.45 – 13.00 Ankomst og registrering
13.00 – 13.15 Præsentation af dagens program
13.15 – 13.35 ’Bæredygtighed hos SMV’er’ – hvilke barrierer og muligheder 

møder SMV’erne?
Præsentation af projektets analyseresultater og anbefalinger til at arbejde  
med bæredygtighed som forretningsdisciplin i danske SMV’er.  
v. Trine Nielsen, projektleder og Lektor / Associate Professor,  
MSc in Economics and Business Administration, VIA University College

13.35 – 14.05 Plenumsession og virksomhedscases
Baby Dan A/S og Eltwin sætter scenen for dagens plenumsession om bæredygtighed 
hos SMV’er sammen med førende aktører og meningsdannere. Heriblandt 
Steen Hildebrandt, professor og PH.D., Dorte Gram Nybroe, Chef for MMV & 
Entrepreneurship i Dansk Industri, Mette Boye, Direktør for DIEH, Trine Nielsen, 
projektleder og Lektor / Associate Professor ved VIA University College

14.05 – 14.25 Bæredygtig forretning fra a-z i Message Earth
Message Earth er en fremadstormende start-up virksomhed, som tilbyder  
ECO-designede kort, hæfter, notesbøger, rammer mv. Firmaet brænder for  
at kombinere tre elementer: design, budskaber og bæredygtighed. 
v. Susanne Wiatr Borg, medejer og direktør i Message Earth

14.25 – 14.45 Pause og netværk
14.45 – 15.05 Egetæpper vil være verdens mest ansvarlige tæppeproducent

Siden 2015 har Egetæpper modtaget tre CSR priser for deres indsats inden  
for bl.a. cradle-to-cradle og genanvendelse af plastmaterialer i tæpper.  
Egetæppers direktør fortæller om C2C-rejsen og værdien for forretningen i dag. 
v. Svend Aage Færch Nielsen, CEO i Egetæpper

15.05– 15.25 Legoklodser skal være bæredygtig business
Lego er ambitiøse med bæredygtighed, og frem mod 2030 investerer 
legetøjsgiganten 1. mia. kr. i at udvikle området. Bl.a. i målet om at finde  
og implementere bæredygtige alternativer til nuværende materialer.  
v. Jes Faltum, Director Specialist in Environmental Sustainability at LEGO Group

15.25 – 16.25 Bæredygtighed og Vækst
Hvordan kan Danmark blive mere konkurrencedygtig?  
Skal vi vælge vækst eller bæredygtighed?  
v. Steen Hildebrandt, professor og PH.D.

16.25 – 16.30 Afrunding og tak for i dag



    

Praktiske oplysninger

VIA University 
College

Sted
Comwell Hotel Kellers Park Vejle
H. O. Wildenskovsvej 28, Brejning
7080 Børkop
 
Tilmelding
Senest den 19. august 
via Green Networks hjemmeside her: 
(link indsættes)
 
For yderligere information kan du kontakte
Thue Sandgren Birk 
E-mail: tb@greennetwork.dk 
Tlf.: 28 12 24 22

Conni Heise
E-mail: che@greennetwork.dk
Tlf.: 26 20 41 45


