
ÅRSDAG   
10. MAJ 2017

Forløs jeres FSC-markedsføringspotentiale
INVITATION: Kom til FSC Danmarks 
årsdag og få konkret inspiration til, 
hvordan FSC-brandet kan styrke 
din organisations markedsføring og 
kampagner. 

Årsdagen rundes af med afgørelsen 
af FSC Design Award i Allerhuset. 



Vi inviterer til en spændende årsdag under overskriften ”Forløs jeres FSC-
markedsføringspotentiale” blandt andet med oplæg fra en af Spaniens største 
retailkæder El Corte Inglés, som har oplevet stor succes med målrettet FSC-
markedsføring. 

Årsdagen 2017 indledes med generalforsamling. Generalforsamlingen er åben for 
alle, men kun medlemmer af FSC Danmark har stemmeret. Her kan du høre, hvad 
FSC Danmark har brugt året 2016 på, og hvilke store projekter der venter i 2017. 
Afslutningsvis skifter vi scene til FSC Design Award, hvor vi skal se kåringen af 
vinderen og de mange flotte designs.

Program

Generalforsamling

Temadag

FSC Design Award 2017

10.00 - 10.15
 
10.15 - 10.30

Kaffe og registrering

Velkomst og præsentation af dagens program v. 
sekretariatsleder Loa Dalgaard Worm

10.30 - 11.30 Generalforsamling i FSC Danmark – inkl. 
bestyrelsesvalg og årsberetning

11.30 - 11.45 Introduktion til dagens tema ”Forløs jeres FSC-
markedsføringspotentiale”

11.45 - 12.30 Social ansvarlighed i et B2C-perspektiv: Kan det 
betale sig at redde verden? Ved Brian Sundstrup, 
Senior Advisor i CSR & Innovation

12.30 - 13.30 Frokost og netværk

13.30- 14.15 Mersalg gennem FSC-marketingkampagne ved Delia 
Garcia, CSR-manager hos El Corte Inglés

14.15-14.45 Spørgsmål og afrunding af dagen

14:45 - 16.30 Vi går til Aller Huset og ser afgørelsen af FSC Design 
Award 2017 (drinks og netværk)
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Kan det betale sig 
at redde verden?

Social ansvarlighed i et B2C-perspektiv.  
Ved Brian Sundstrup, Senior Advisor i 
CSR & Innovation.

Brian Sundstrup har 13-års erfaring inden for 
forretningsdrevet CSR, strategiske partnerskaber 
og innovationsprocesser, i bl.a. FDB og COOP 
og som det seneste i startup-virksomheden 
Goodwings. Brian vil med udgangspunkt i sine 
egne erfaringer og på sin egen livlige facon 
give et indblik i hvad der historisk har drevet 
ansvarligheds-dagsordenen på B2C marked, og 
hvilke muligheder der ligger i vente. Virksomheder 
bliver i stigende grad stillet til ansvar for at bidrage 
til en bæredygtig udvikling. Men hvad kræver det, 
hvis også kunderne og markedet skal med, så CSR 
kan drives på forretningsmæssige vilkår, og det 
kan “betale sig at redde verden”? Brian Sundstrup 
har tidligere været formand i FSC Danmark og vil 
perspektivere problemstillingerne til FSC.

Oplæg:

Mersalg gennem  
FSC-marketingkampagne
ved Delia Garcia, CSR-manager hos El Corte Inglés

Delia Garcia vil fortælle om El Corte Inglés’ kampagne 
Back to School. Kampagnen blev til i et samarbejde 
mellem FSC Spanien og stormagasinkæden, der med 
butikker i Portugal og Spanien er en af verdens største 
af sin slags. 

Kampagnen gav resultater på bundlinjen, og vi glæder 
os til at høre mere om, hvordan FSC’s nye Forest For 
All Forever-logoer og FSC’s Marketing Toolkit spillede 
en central rolle. 

Brian  
Sundstrup

Delia  
Garcia



Afgørelsen af  
FSC Design Award  
2017 
Vi slutter årsdagen af med FSC Danmarks største 
årlige begivenhed FSC Design Award i Aller Huset, 
15 minutters gang til fods fra Kødbyen. 

Her er der mulighed for at se de godt 90 1:1 
modeller af designs, udviklet af over 100 design- 
og arkitektstuderende, som har deltaget i 
konkurrencen. Samtidig skal vi, ledt af konferencier 
Ane Cortzen, se kåringen af vinderen af 
konkurrencen og de ni runner-ups. 

Læs mere på fsc.dk/designaward.
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https://dk.fsc.org/dk-dk/det-arbejder-vi-p/aerets-events/fsc-design-award-2016-17
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SOHO
Flæsketorvet 68, 1
1711 København V
Lokale: Oasen

TID OG STED

Dagen starter kl. 10 og afholdes i lokalet Oasen hos SOHO. Kl. 14.45 forlader vi 
Oasen i SOHO og går til Aller Huset (800 m. fra SOHO), hvor vi skal se afgørelsen 
af FSC Design Award 2017. 

10.maj 2017

FORPLEJNING

FSC Danmark byder på frokost samt kaffe, te og vand i løbet af dagen.

PARKERING

Se mere info om parkeringsmuligheder her.

Praktisk information

TILMELDING

Tilmelding til årsdagen eller dele af den er obligatorisk. Der er 
et deltagerloft på 50 personer og tilmelding foregår efter først til 
mølle-princippet, så tilmeld dig i god tid. 

Tilmelding skal ske til Sara Marie Stent på mail: 

saramarie@fsc.dk

Tilmeldingsfristen er mandag d. 1. maj. 

Husk at oplyse, om du har allergier eller særlige præferencer, der 
skal tages hensyn til i frokostbestillingen. 

Ønsker du at deltage ved prisoverrækkelserne i FSC Design 
Award i Aller Huset, bedes du oplyse dette ved tilmelding.

https://kodbyen.kk.dk/artikel/g%C3%A6ste-parkering
mailto:saramarie%40fsc.dk%20?subject=Tilmelding%20til%20%C3%A5rsdag

