
Vil jeres virksomhed gerne udvikle og implementere 

bæredygtighed på nogle få måneder?

… Så skal jeres virksomhed deltage på vores udviklingsforløb i bæredygtighed. 

4 halvdags workshops supplereret med individuel sparring, hvor I vil blive guidet af erfarne 
konsulenter til at udvikle og implementere bæredygtighed i JERES virksomhed. Forløbet vil kunne 
give jer en konkurrencemæssig fordel, adgang til nye markeder, og det nødvendige grundlag for 
at handle med de store virksomheder. Målet er at vækste både top- og bundlinje.

Udbytte //
Når I har gennemført forløbet, har I udviklet et fundament for bæredygtighed for jeres virksomhed, 
og kan begynde at udvikle virksomheden med bæredygtighed som driver.

Dette kan I gøre, fordi I nu har;

• opbygget jeres organisering af bæredygtighed

• involveret jeres medarbejdere i arbejdet med bæredygtighed

• analyseret hele jeres omverden og jeres egen virksomhed

• udviklet jeres helt egen strategi for bæredygtighed

• udvalgt de rigtige Verdensmål

• udviklet alle relevante politikker indenfor bæredygtighed

• udviklet en helt konkret handleplan for bæredygtighed

• opbygget et system til indsamling af alle data indenfor bæredygtighed

• opdateret jeres hjemmeside med bæredygtighed



Målgruppe //

Udviklingsforløbet er målrettet medlemsvirksomheder, der 

har vækstplaner, og som vil arbejde strategisk og struktureret 

med bæredygtighed. Vi foreslår, at I tilmelder to personer af 

hensyn til forankring og implementering i jeres virksomhed. 

Forløbet er målrettet beslutningstagere i virksomhederne.

Jeres egen indsats //

I skal deltage i fire halvdags workshops i Fredericia. Mellem 
de fire workshops vil der være opgaver, der skal løses, hvor 
vi supportere med individuel sparring til jeres virksomhed. Det 

er op til jer, hvor meget tid I vil investere. Jo mere tid, jo bedre 

resultat. Forvent mindst 5 timer mellem hver workshop.

Underviser //

Dennis Thaagaard, CEO for Sustainor, der er et af de første 

og førende konsulenthuse i Danmark.

Dennis har implementeret bæredygtighed i mere end 100 

virksomheder, og kan dermed give rigtigt gode og konkrete 

råd og vejledning indenfor bæredygtighed - uanset hvilken 

branche I arbejder i.

Tilmelding //

Hvis I gerne vil deltage i dette udviklingsforløb, så kontakt:

Chefkonsulent David Mogensen

9215 0125, dm@businessfredericia.dk

Chefkonsulent Jesper Bonnén

9215 0128, jb@businessfredericia.dk

Pris, ekskl. moms //

Hvis to personer fra samme virksomhed, så er prisen 4.000 

kr. for den første deltager, og 1.500 kr. for den anden deltager

Hvis en person fra virksomhed, så er prisen 5.000 kr.

Tidspunkt for de 4 workshops //

27.09.2022: Kickoff og workshop 1. Fra 08:00 til 12:00
25.10.2022: Workshop 2. Fra 08:00 til 12:00

15.11.2022: Workshop 3. Fra 08:00 til 12:00

06.12.2022: Workshop 4. Fra 08:00 til 12:00

Sted // 

Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.

Forløbet //

 

(27.09.2022) Workshop #1: Introduktion til bæredygtighed

I får en introduktion til bæredygtighed og ESG. Vi arbejder 

med organisering og intern kommunikation af bæredygtighed, 

og vi starter op på de første analyser.

(28. sep. til 24. okt.) 1:1 sparring fra Business Fredericia 

(Chefkonsulent Jesper Bonnén)

(25.10.2022) Workshop #2: Analyser af bæredygtighed

Vi skal nu have fremskaffet det relevante beslutningsgrund-

lag, og vi gennemanalyserer derfor din omverden og din 

virksomhed. Vi ender ud med en bruttoliste med op til flere 
hundrede relevante tiltag indenfor bæredygtighed.

(26. okt. til 14. okt.) 1:1 sparring fra Business Fredericia 

(Chefkonsulent Jesper Bonnén)

(15.11.2022) Workshop #3: Strategi for bæredygtighed

På denne workshop konsoliderer vi vores analyser, og finder 
frem til lige nøjagtigt de tiltag, som giver mening for DIN    

virksomhed. Herefter kigger vi ind i FNs Verdensmål, og 

udvælger de relevante.

(16. nov. til 5. dec.) 1:1 sparring fra Business Fredericia 

(Chefkonsulent Jesper Bonnén)

(06.12.2022) Workshop #4: Implementering og 

kommunikation af bæredygtighed

Vi udvikler dine ESG politikker (fx miljø, klima og menneske-

rettigheder). Og vi laver en 3-årig handleplan med KPIer (key 

performance indicators), så I får en meget operationel måde 
at gå til strategien på. Vi kigger desuden på hvordan I kan 

kommunikere bæredygtighed til kunder mv. Endelig ser vi på 

hvordan I drifter og udvikler bæredygtighed fremover.

(7. dec. til 23. dec.) 1:1 sparring fra Business Fredericia 

(Chefkonsulent Jesper Bonnén)
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