
Inspiration til  
Grønne Restauranter
Program for mødet tirsdag den 13. juni 2017, kl. 7.30-11
Portland Towers, Miljømærkning Danmark (sal 1+2 på 12. sal), Göteborg Plads 1, 
2150 Nordhavn – se hvordan du finder vej her. I bliver hentet ved hovedindgan-
gen – I skal videre med elevator til 12. sal.

Morgenmad fra 7.30, så vi kan begynde mødet klokken 8.00. 

 

Program
Tema: Branding & kommunikation

Velkomst 
• Kaffe/te & brød
• Velkommen ved Jette Ebbekær Thomsen, groconsult

Når svanen bruges i markedsføringen
LAUREN Erhvervsrengøring blev Danmarks første svanemærkede rengørings-
firma i 2006. Hør direktør Lau Laursen fortælle om rejsen, markedsføringsvær-
dien og hvorfor det ’bare’ er vigtigt, når virksomheder tager ansvar.

Grøn markedsføring 
– et kig på forbrugerombudsmandens vejledning ved konsulent Ingrid Elmedal, 
Miljømærkning Danmark. 
Hvordan anvender man de to officielle miljømærker – Svanemærket og 
EU-Blomsten – korrekt i sin markedsføring? Og hvordan undgår man vildleden-
de markedsføring?

Når du vil kommunikere dine budskaber…. 
Marie Kraul rådgiver i strategisk kommunikation, og medforfatter til bogen 
Førstehjælp til Klimakommunikation. Hør hvordan du får fortalt kunderne om 
dine indsatser på en måde, der giver mening for din forretning.

Kl. 10-11 Mulighed for at stille yderligere spørgsmål, tage svane-
testen eller få rundvisning

Du er automatisk tilmeldt 
Som deltager i Inspiration for Grønne Restauranter er du allerede tilmeldt. 
Er du forhindret i at deltage, skal du kontakte Jette Ebbekær Thomsen på 
jette@groconsult.dk eller på tlf. 61 14 72 24. 

Med venlig hilsen 
Jette Ebbekær Thomsen, groconsult

„Vi var meget stolte, da vi som det 
eneste rengøringsfirma i Danmark 
opnåede Svanemærket på vores 
erhvervsrengøring. Og vi har kon-
stant fokus på at leve op til mær-
kets krav, der følger med.

Det er en sikkerhed for vores kun-
der og det er faktisk en inspiration 
for os, at skulle møde en ekstra høj 
standard i vores daglige arbejde,“ 
siger Lau Laursen.

LAUREN Erhvervsrengøring har 
gennem de seneste fem år opnået 
gazelleagtig vækst og ambitioner-
ne for fremtiden er fortsat vækst. 

I dag beskæftiger virksomheden ca. 
50 ansatte. Læs mere på 
www.lau-ren.dk

I Inspiration til Grønne Restauranter deltager:

Læs mere om Inspiration til Grønne Restauranter på www.groconsult.dk
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