
Inspiration til Grønne Restauranter 2017
Vil I gøre en forskel på bæredygtighedsfron-
ten? Mangler I viden, ekspertise og sparring? 
Så meld jer ind i Inspiration til Grønne Re-
stauranter, så I kan gå fra tanke til handling i 
køkkenet. 

Nudging, branding & sundhed – er tre af 
årets fem temaer. Vi arbejder på højtryk for at 
få sammensat et spændende program.

Mødedatoer:
• Tirsdag den 7. marts
• Onsdag den 3. maj
• Tirsdag den 13. juni
• Torsdag den 21. september
• Onsdag den 15. november

Alle møder holder vi fra kl. 7.30-11. Program 
er fra kl. 8-10 – øvrig tid er netværk. Møderne 
holdes i Storkøbenhavn.

Pris ved indmeldelse:

Køkkener: 
2.995,- kr. ex. moms for én deltager. 
Ønskes yderligere deltagere fra samme 
virksomhed er prisen 1.795,- kr. ex. moms 
pr. person.

Leverandører: 
Mere end 5 medarbejdere: 
13.900,- kr. ex. moms 
Mindre end 5 medarbejdere: 
9.400,- kr. ex. moms .
Som udgangspunkt kan der deltage to per-
soner fra virksomheden til hvert møde. 

Martin Haugaard Zielke, direktør 
og ejer af Simply Cooking A/S
Netværket har været game changer i 
vores virksomhed, vi har før haft fokus 
på økologi, svanemærke og sunde 
tiltag, men med dette netværk er vi 
blevet effektive og har fået meget 
større viden på områderne. 

Helt konkret har det blandt andet med-
ført, at vi har udskiftet alle vores alm. 
rengøringsmidler til svanemærkede 
rengøringsmidler.groconsult

groacademy

gronetwork

Inspiration til Grønne Restauranter er oprettet i et samarbejde med Grønne Erhverv 

i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune i 2014.

Vil I være med i et 
netværk, der rykker?
Og hvor deltagerne har vurderet 
møderne i 2015 og 2016 til en gennem-
snitlig score på 4,7 ud af 5 mulige. 
Så tilmeld jer årets fem møder i 2017.

For yderligere information 
kontakt:
Jette Ebbekær Thomsen, groconsult 
61 14 72 24 eller via mail på
jette@groconsult.dk
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