
BÆREDYGTIG BUNDLINJE 
LIVE21. marts 2019 / 8.30 - 13.30 / Docken 

På Bæredygtig Bundlinje Live viser vi 
konkrete resultater fra den grønne omstilling 
hos små og mellemstore virksomheder.  
100 virksomheder har de sidste tre år 
udviklet nye grønnere forretningsplaner i 
samarbejde med 10 kommuner. 

Vi viser dig rundt på en markedsplads af 
grønne udstillere og dykker ned i konkrete 
hands-on erfaringer og tiltag i breakout 
sessions.   
Meningsdannere giver deres bud på den 
grønne fremtid for virksomheder og for 
andre aktører i den grønne omstilling. 

Vi deler alt, hvad vi ved om vejen til en mere 
bæredygtig bundlinje - så du kan komme i 
gang med at skabe en grønnere forretning.

Bliv inspireret af 100 virksomheders grønne 
omstilling, når Bæredygtig Bundlinje går live

TILMELD DIG HER

Laura Storm 
fortæller, hvordan 

vi kan lære af 
naturen 

Oplev 
satiregruppen 

MAGT 

Sådan skaber 
vi grønne 

forretninger  

Vi investerer i din fremtid

MØD  
VIRKSOMHEDERNE

Beyond Coffee, BioTrans 
Nordic, Buddha Bikes, Chaya, 

Cheval Blanc, EMBACO, Fremsyn, 
Gasoline Grill, JD Logistik, Nordic 

Fast Food, Nordic Transport & 
Logistics, Önling, Restaurant 

Marina Furesøbad, SQUARELY, 
Sv. Michelsen Chokolade, 

Takeout, Tribeca NV 
- og flere

Docken, Færgehavnsvej 35, 2150 København

https://www.gate21.dk/kalender/baeredygtig-bundlinje-live/


8.30 
• Ankomst og registrering

9.00 - 10.00 
• Introduktion til dagen  

v. Nicholas Mohr Krøyer, PlanMiljø 

• Hvordan skaber vi - ved at se på  
naturens mekanismer - en verden, hvor 
produkter, services og organisationer 
efterlader mere værdi, end de bruger?  
v. Laura Storm, Regenerators  

• Grøn omstilling hos små og  
mellemstore virksomheder i  
Bæredygtig Bundlinje: Samtale om 
barrierer og muligheder med  
direktør Henrik Nielsen,  
Den Kgl. Skydebane Sølyst,  
miljøansvarlig Lisa Nielsen,  
PRinfoTrekroner og projektleder  
Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe, Gate 21

10.00 - 11.00
• Markedsplads og kaffe   

• Hvordan kommer små og mellemstore 
virksomheder i gang eller videre med 
grøn omstilling?  
v. Jakob Zeuthen, miljøpolitisk chef, 
Dansk Erhverv   

• Hvad er næste skridt for de små og 
mellemstore virksomheder?  
v. direktør Poul Erik Lauridsen, Gate 21 

11.00 
• MAGT underholder

11.30 
• Parallelle breakout sessions  

Du får mulighed for at høre to 
forskellige 

12.30 - 13.30
• Markedsplads og frokost

ADFÆRD - en billig vej til 
miljøforbedringer
Få svar på, hvordan du kan sænke 
dit energiforbrug og reducere 
mængden af affald, når restaurant 
Tribeca NV deler deres erfaringer 
og kommunikationsvirksomheden 
Bro giver gode råd og værktøjer til 
adfærdsdesign. Hør også om de 
store energibesparelser, der blev 
fundet med Flexmeter.
 

MADSPILD - skrot dit affald
Mød Schæffergården og 
Restaurant Marina Furesøbad, 
der begge har arbejdet med 
omlægning af deres køkken, 
så der kommer mere fokus på 
klimavenlig mad og økologi. 
Omlægningskonsulent Laila Venø 
Bendsen vil sætte fokus på, hvor 
restauranter kan sætte ind.  

VOGNPARKER - el og gas baner 
vejen
Hvad er potentialerne i el- og 
gasdrevne biler? Hør Fremsyns 
bud på de bedste scenarier og 
største udfordringer, se Iveco 
Daily - en stor varevogn på 
biogas, og mød transportfirmaet 
Nordic Transport & Logistics og 
madleveringsselskabet Takeout. 

PARTNERSKABER - sammen om 
bæredygtig emballage
Gasoline Grill og EMBACO 
samarbejder om at udvikle mere 
miljøvenlig emballage. Hør om 
konkrete løsninger, samarbejdet 
og hvordan det giver ny værdi 
til begge forretninger. COWI 
har udviklet et LCA-værktøj og 
fortæller om deres resultater.

PLAST - en jungle af muligheder
Det kan gavne miljøet og 
økonomien at udfase plast, 
men der er en del barrierer på 
markedet i dag. Teknologisk 
Institut fortæller om mulig-
hederne. Squarely og  
Sv. Michelsen giver et indblik i 
arbejdet med at skifte til mere 
bæredygtig emballage.

BREAK OUT SESSIONS

For spørgsmål:  
liselotte.schmidt.kallesoe@gate21.dk

DAGENS PROGRAM


