
Fra verdensmål til virksomhedsmål 2020 
 

  

 
Tema:  Cirkulær økonomi 

 

Tirsdag den 3. marts 2020, kl. 8.30-11 – eller kl. 12, hvis du bliver til sidste del af programmet 
 

Mødet holdes på Frederiksberg Rådhus: 
Smallegade 1 
2000 Frederiksberg 
 
Mødelokale:  
Kommunalbestyrelsens spisesal, 1. sal  
– brug indgang Vest på bagsiden af hovedindgangen og spørg om vej i Betjentstuen. 
 

Se programmet på bagsiden 

 

  



 
Program 
   
Kl. 8.30 
Ankomst – kaffe/te og brød – start dagen med hyggeligt netværk 
 
Jakob Rosenfeldt Thomasen, Nordic Sales Mananger, KLS PurePrint 
I 2007 traf KLS en altafgørende beslutning – de ville være grønne  
frontløbere i en hidtil ’sort’ branche. En beslutning som skulle vise sig at  
være altafgørende for deres forretnings overlevelse. I maj 2015 kunne KLS  
PurePrint trykke på knappen til deres Cradle to Cradle certificerede baserede  
tryksager, som det første trykkeri i Nordeuropa.  
 
I dag, 13 år efter, er markedet reduceret fra 2000 off-set trykkerier i 2007 til 70. 
Mød Jakob der på levende vis fortæller om rejsen, og hvordan bæredygtige  
værdier er blevet hverdag i KLS. 
 
Eksempler på cirkulære forretningsmodeller – hvordan kan I tænke cirkulært i jeres virksomhed?  
 
Farvel og på gensyn 
Vi ses igen tirsdag den 5. maj, hvor vi får besøg af Tomas Riegels-Jørgensen, Bureau Veritas. Her sætter vi 
fokus på verdensmålscertificering. Vi stiller skarpt på, hvordan en certificering kan hjælpe til at få  
verdensmålene implementeret i virksomheden – og hvilken rolle certificeringer kan spille i indkøb. 
 
I december 2019 blev Berendsen Tekstilservice som den første danske virksomhed verdensmålscertificeret, og 
flere virksomheder er på vej. 2019 var også året, hvor det blev muligt at verdensmålscertificere uddannelses- 
institutioner. 
 
Kl. 11-12:  
Flere har spurgt til, hvornår man må sige ’bæredygtig’ om sin virksomhed eller om et produkt. Bliv en 
time ekstra og få en introduktion til de væsentligste begreber og drøft dem specifikt i forhold til din 
virksomhed. Endelig kommer vi omkring hvad vi må og kan sige, uden vi vildleder forbrugerne/brugerne. 
 
 
 


