
KOM TIL 25-ÅRS JUBILÆUM I GREEN NETWORK! DER VIL VÆRE INDLÆG FRA PARTNE-
RE, HYGGE, GOD STEMNING OG LÆKKER FROKOST. DU KAN SAMTIDIG VÆRE MED TIL 
AT PRÆGE GREEN NETWORK FREMADRETTET

Til fejringen kigger vi både fremad og tilbage. Og vi vil gå i dialog om fremtiden. 25 år som 
netværk har lært os, at det kræver tilpasning og en vilje til at forandre sig for at imødekom-
me netværkspartnernes behov og et samfund i rivende udvikling. Det kræver fokus på frem-
tiden og hvad der skal til for fortsat at sikre relevante og aktuelle tilbud.

HVAD KAN GREEN NETWORK GØRE FOR DIG DE NÆSTE 25 ÅR?
Green Network blev stiftet for 25 år siden i 1994 og har siden da arbejdet med at hjælpe 
virksomheder inden for miljø, arbejdsmiljø, CSR og bæredygtighed. Det har siden da altid 
handlet om at sikre nem og bekvem adgang til hjælp, sparring og værktøjer inden for en 
lang række områder, alt fra arbejdsmiljøkurser over miljøforbedring til Verdensmål. Men 
er det også det vi skal i fremtiden? Vi vil gerne gå i dialog med jer, hvilken retning og hvilke 
muligheder du kunne du tænke dig, at Green Network tilbyder i fremtiden?

OPLÆG OG SHOWCASING OM DE MANGE TEMAER I ARBEJDER MED
Fra 9.30 til omkring 13.30 vil der være oplæg og præsentationer fra partnere, mens vi om 
eftermiddagen indtil omkring 15.30 vil have showcasing af de områder, vi som netværk har 
arbejdet med, fra miljø og arbejdsmiljø til CSR og Verdensmålene. Vi vil gå i dialog om tema-
erne og den retning, vi skal bevæge os i fremadrettet som netværk.

Vi håber meget, at I alle vil være med til at fejre netværket med en hyggelig dag hos os!

TID: 21. marts 2019, kl. 9.30-15.00
STED: Vejle Stadion, Roms Hule 6, Dandy Lounge
TILMELDING: Gratis at deltage for alle - både netværkspartnere, venner af huset og andre 
interessede. Tilmeld dig her. 

25-års Jubilæum i Green 
Network den 21. marts

INVITATION TIL

http://greennetwork.dk/arrangementer/green-network-aarsmoede-2019-25-aars-jubilaeum/

