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Nu kan vi ikke snakke os ud af bæredygtighed længere. Der skal hand-
ling til. Fordi der er et enormt forretningspotentiale i bæredygtig for-
retningsudvikling.

Men hvor starter man? Skal det være ’Fiat’, ’Ford’ eller ’Ferrari’ modellen 
af bæredygtighed, jeres virksomhed skal i gang med?  Hvad er dine 
fire ’veje’ til bæredygtig business?  Og hvordan skaber du som leder 
det momentum, det engagement og de rigtige vilkår i organisationen 
og gennem partnerskaber, som gør, at I får succes med bæredygtig 
business?

Kom til Fynsk ErhvervsTopmøde 

Onsdag, den 29. marts 2023 kl. 16.15-21.30 på G.A.S.A. i Odense
Netværk og let forplejning

Bæredygtig Business – fra ord til handling 
v/Annabeth Aagaard, professor og foredragsholder,Aarhus Universitet 
 
Paneldebat 
      Kansas Workwear v/Salgsdirektør Kim Hansen
      Dansk Anlægsteknik ApS v/Direktør Carsten Johansen
      HR-ON v/Direktør Ali Cevic
      Holckenhavn v/Direktør Dennis Hou Holck

Fremtidens grønne finansiering  
v/Katrine Ziska, specialist i bæredygtighed, Jyske Bank 

Konkrete tilbud og værktøjer i Fynsk Erhverv 

Middag, underholdning og netværk

Tak for i aften

     Tilmelding senest d. 22. marts på Fynskerhverv.dk

BÆREDYGTIG BUSINESS
– FRA ORD TIL HANDLING

og få svar på disse og mange flere spørgsmål, når vi samler det fynske 
erhvervsliv og deler relevant viden, værktøjer og konkrete erfaringer i, 
hvordan man skaber bæredygtig business i praksis.

Mød Annabeth Aagaard fra Aarhus Universitet, der er professor ved Aar-
hus Universitet og aktiv forsker og foredragsholder om digital og bære-
dygtig forretningsudvikling. 

Og hør, hvordan 4 forskellige virksomheder indenfor henholdsvis produk-
tion, byggeri, service og HR lykkes med at drive bæredygtig business.

Vi besøger Odenses nye samlingssted, G.A.S.A. – byens gamle ”grønne” 
auktionshus frem til 2010. Stedet har stadig bygningens rustikke og rå 
charme med genbrugt materiale som upcyclet inventar.

Vi slutter aftenen i Restaurant Hallundbæk til en lækker middag med vine 
ad libitum, underholdning og i godt selskab med det fynske erhvervsliv.

På gensyn

https://fynskerhverv.dk/arrangementer/fynsk-erhvervstopmoede-29-marts-2023/

