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ERHVERVSTUR 2020

Bæredygtighed
Fup eller fakta?
Fra følelser til forretning

Torsdag 1. oktober 2020
kl. 06.30 -21.30

Tilmelding
Bindende tilmelding efter
først-til-mølle-princippet på
www.erhvervnorddanmark.dk

Se mere på www.erhvervnorddanmark.dk
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Bæredygtighed
Fup eller fakta?
Fra følelser til forretning
For syvende år i træk arrangerer Erhverv Norddanmark en intensiv erhvervstur
til København - denne gang under overskriften ”Bæredygtighed - fup eller
fakta? Fra følelser til forretning”. Vi sætter kurs mod hovedstaden torsdag
1. oktober 2020, hvor programmet er spækket med interessante og
indsigtsgivende indslag.

kl. 11.00 - 11.30

Møde med Brian Mikkelsen

kl. 11.30 - 12.15

Frokost på Børsen

kl. 12.15 - 13.15

Møde med Erhvervsminister Simon Kollerup

kl. 13.15 - 14.15

Møde med Marie Bjerre, Venstre

- Direktør for Dansk Erhverv

- Ordfører for bæredygtighed og verdensmålene

FN’s verdensmål om bæredygtighed har været den primære inspirationskilde til Erhvervsturen
2020, der vil sætte fokus på bæredygtighed i et forretningsmæssigt perspektiv. Vigtigheden
af et større fokus på bæredygtighed stiger i stadig større grad – kunderne forlanger det,
myndighederne forlanger det. Men hvor giver den grønne tankegang mening og hvor skaber
den værdi for virksomheden, hvad er sandt og hvad er falskt i den grønne omstillingsjungle,
og hvordan kommer vi fra gode intentioner om en grønnere fremtid til konkrete tiltag og
implementeringer, der bringer os nærmere målet? Alt dette bliver vi givetvis klogere på i løbet
af dette års udgave af erhvervsturen.

kl. 14.15 - 14.30

Pause

kl. 14.30 - 15.30

Møde med Greater Copenhagen

Programmet for Erhvervsturen 2020

kl. 16.30 - 17.00

Bus til BLOX

kl. 17.00 - 17.30

Rundvisning og fortælling om bæredygtigheden
og forretningskonceptet i BLOX

kl. 17.30 - 18.30

Møde med ledelserne i DAC og BLOX HUB

Check-in Aalborg Lufthavn

kl. 6.30

- Morgenmad og kaffe i Heineken Gastro Pub

kl. 7.25

Afrejse fra Aalborg Lufthavn

kl. 8.10

Ankomst Københavns Lufthavn

kl. 8.30 - 9.00

Bus til Vækstfonden

kl. 15.30 - 16.30

- v/ Adm. direktør Tue David Bak

Rundvisning på Børsen
- v/ Jesper Juul Jensen, Dansk Erhverv

- DAC / BLOX v/ adm. direktør Kent Martinussen
- BLOXHUB v/ direktør Torben Klitgaard
samt bestyrelsesformand Lars Peter Søbye

kl. 18.30 - 18.35

Transport til restaurant

- Fremtid og understøttelse af bæredygtig vækst og udvikling
v/ Adm. direktør Rolf Kjærgaard

kl. 18.35 - 20.00

- Introduktion v/ restaurantchef Giovanni Fico

kl. 10.00 - 10.30

Rundvisning hos Vækstfonden

kl. 20.00 - 20.30

Bus til Københavns Lufthavn

kl. 10.30 - 11.00

Transport til Børsen

kl. 21.30

Fly til Aalborg

kl. 9.00 - 10.00

Vækstfonden
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