
  

Den 
Bæredygtige 
Værktøjskasse

Få fart på 
den bæredygtige omstilling 
i jeres virksomhed



  

Konkurrenceforspring kommer 
med bæredygtig udvikling – 
mere og mere.

Vi vil og skal i gang med den 
bæredygtige omstilling i 
Danmark. 

Vi ved det haster, men 
bæredygtig udvikling er ofte 
uoverskueligt for mange 
SMV’er = små og mindre 
virksomheder.

Problem:



  

Det er virksomheder, ikke politikere eller 
enkeltpersoner, der rykker i den bæredygtige 
omstilling.  -  Men SMV'er har ofte svært ved at 
komme i gang. 

90% af Europas virksomheder er SMV'er, der 
har svært ved at overskue den bæredygtige 
omstilling - det er en bremseklods på  
bæredygtig udvikling, på virksomheders 
fremtids-sikring og også et tab på 
konkurrencefordel !!! 

Problem 1:

Problem 2:

Problem 3:

SMV'er har ofte ikke overskud til at inddrage 
konsulenter der igangsætter omstillingen.
Derfor må - og kan - denne rolle udfyldes af 
virksomhedens medarbejder igennem vores 
undervisning og træning. 

Se mere på: csr-i-praksis.dk



  

Løsningen 1:

Løsningen 2:

Løsningen 3:

Det er ledelsen der skal sætte bæredygtig 
omstilling i gang og gennemføre den 
sammen med medarbejderne - bakket op 
af vores superprofessionelle team.

Alle virksomheder kan finde frem til deres 
egen optimale bæredygtig omstilling, der 
gavner den positive bundlinje 
- kom i gang med os.

Viden og praktiske værktøjer - lektioner og 
træning - det får virksomheden igennem os -  
i en trin for trin undervisning af erfarne 
praktikere.



  

Online-seminar til 
bæredygtig 

omstilling
Vi træner dig i at anvende praktiske 
redskaber til den bæredygtige omstilling 
i  virksomheden eller organisationen.

Hele forløbet kan gennemgås i 
virksomheden på 4 måneder ved at 
bruge 4 ugentlige timer på det. 
Seminaret indeholder følgende emner:



  

1) Cirkulær økonomi

2) Erfaringer fra 
bæredygtig virksomhed 

3) Medarbejder inddragelse

4) Bæredygtighedsmål i praksis

7) Langtidsplanlægning, 
produktudvikling og certificering

8) Netværk og krisehåndtering

6) Leverandørkæde optimering

5) Salgskommunikation

Seminar-
lektioner 
og 
træningen:



  

Hvorfor skal det 
være nu?
Fordi det er snart sidste chance !
Og fordi:

● Investorerne vil helst støtte 
grønne virksomheder 

● Kunderne stiller krav til 
bæredygtige produkter og 
services

Derfor skal virksomhederne i 
gang.
- især hvis man skal klare sig 
foran konkurrenterne



  

Hvorfor os 
... og ikke andre?



  

Fordel 1

Fordel 2

Vi er nogle af de bedste 
specialister - håndplukket med 
erfaringer fra en række SMV'er der 
er midt i den bæredygtige process

Fordel 3

Den psykologiske indfaldsvinkel: 
- vi danner bro imellem viden og  
anvendelse af praktiske redskaber. 

Online = altid til rådighed



  



  



  



  

Mere information:

csr-i-praksis.dk

Kontakt:

ingrid@csr-i-praksis.dk


