7. maj 2019

Sådan får du cirkulær økonomi ind i din virksomhed
10 ugers forløb, der skaber resultater
Skab solid forretningsmæssig værdi med cirkulær økonomi. Vi tilbyder nu et unikt forløb til dig og din
virksomhed - en genvej til at få succes med cirkulær økonomi i din virksomhed.
Invester i et 10 ugers skræddersyet, rådgivende kompetenceforløb med Skandinaviens førende rådgiver i
cirkulær forretning og løft jeres bæredygtighedsarbejde til et nyt niveau – et niveau, der direkte styrker
jeres forretning.
Slut med blot at tale om bæredygtighed. Forløbet er for dig, der ønsker at handle – nu! Om årsagen er det
stigende fokus på plast, klima eller bæredygtighed generelt, er ikke afgørende. Vigtigst er, at I har besluttet
jer for at komme i gang, men mangler værktøjerne. Forløbet hjælper jer i gang med at konvertere de
stigende forventninger til virksomhedernes bæredygtighedsindsats fra et problem til en mulighed for
forretningsudvikling. I får hjælp til at finde netop den vej, der skaber væsentlig værdi for jeres forretning.
Ved at mestre cirkulær økonomi som platform for forretningsudvikling og innovation skaber du solid
forretningsmæssig værdi i din virksomhed kombineret med de miljøresultater, som markedet efterspørger,
og verden har brug for.
Der er 20 pladser hvoraf knapt halvdelen er forhåndsreservert fra deltagere på årsmødet 28. marts. Tilmeld
dig i dag og seneste den 15. maj.

Tilmelding på:

hf@kosmetikoghygiejne.dk

Forløbet består af rådgivning og træning i en gruppe, hvor deltagerne har ensartet baggrund, vilkår og
behov – en effektfuld og økonomisk attraktiv måde at komme godt i gang på til en særdeles fordelagtig pris
sammenlignet med at hyre din egen rådgiver.
Forløbet er højeffektivt – alle sessioner er online, så der er ingen spild af tid, penge og CO2 til transport. Det
betyder også, at du kan gense sessionerne bagefter, hvis du vil genbesøge pointer.
Sidder du med strategiske spørgsmål om, hvordan cirkulær økonomi kan styrke jeres forretning, hvordan du
får ledelsen og organisationen med eller om hvordan man leder arbejdet? Så er forløbet det rette for dig.
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Deltagerantallet er begrænset til 20
virksomheder, så vil du være sikker på at
få en plads, så tilmeld dig nu og senest
15. maj. Medlemsvirksomheder har
fortrinsret.
Send en mail til Helle Fabiansen med din
tilmelding hf@kosmetikoghygiejne.dk .
Har du spørgsmål til forløbet eller ønsker
du at vide mere, så kontakt:
Helle Fabiansen, tlf. 26 89 30 27
Jasper Steinhausen, tlf. 21 35 10 29.

PRIS
Brancheforeningen og Ouroboros kan
tilbyde dig forløbet til en særpris:

Normalpris
Pris for ikke-medlemmer
Særlig medlemspris

24.955,22.495,18.495,-

Du får:
• 10 ugers forløb
• 3 session af 1½-2 timer - du arbejder med stoffet
hjemme (se beskrivelse nedenfor)
• Et tilpasset forløb ud fra dine vigtigste spørgsmål –
alle kan stille spørgsmål og alle får svar fra
Ouroboros eksperter enten direkte i sessionerne
eller efterfølgende.
• Et netværk på minimum 8 til at støtte dit arbejde
fremover.
• Unikt program lavet i samarbejde med Kosmetik og
Hygiejnebranchen og til specialpris - en tilpasset og
aktuel oversættelse af cirkulær økonomi til jeres
branche og til din virksomhed og bakket op af et
netværksinitiativ af brancheforeningen
• Bonus: Individuel opfølgende sparringssession om,
hvordan du bedst kommer videre og bruger det, du
har lært.

PROGRAM
Forløb Tidspunkt Tema
Indhold
Session 12/6
CØ som
• Forretningsmodeller, cases, mindset, sprog og
1
klokken
forretningsdagsorden
kommunikation
10.00
• Find ud af, hvordan CØ forankres i jeres eksisterende
strategi og giver legitimitet
• Forankring i forretningen
• Håndtering af greenwash problematikken
Session 27/8
2
klokken
10.00

CØ i kosmetik og
hygiejnebranchen

• Fokusering på særlige vilkår og udfordringer i
branchen
• Hvad vil give størst opmærksomhed og hvad er de
vigtigste udviklingsspor?
• Indspil til centrale diskussion såsom plast og
emballage
• Procesindspil til valg af
vurderings/prioriteringskriterier = beslutningsstøtte
• Svar på jeres indsendte spørgsmål

Session 17/9
3
klokken
10.00

Værktøjer og
modeller

• Praktiske værktøjer til jeres videre ledelse af CØindsatsen i jeres virksomhed
• Modeller til at samle diskussioner og til egen
refleksion
• Endelig valg af værktøjer farves af jeres spørgsmål og
behov, som vi oplever dem undervejs
• Svar på jeres indsendte spørgsmål
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