
FN’S VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

Der er i stigende grad krav fra kunder, leve
randører og den øvrige omverden til at have 
fokus på en bæredygtig udvikling i forretnin
gen. Er din virksomhed klar? 

Vi tilbyder et workshopforløb
Vi holder et indledende møde, hvor indholdet 
afklares i samarbejde med jer. På works
hopforløbet får I bl.a. følgende inspirations
oplæg:

Fra verdensmål til forretningsmål – en hi-
storie om miljø og bæredygtig udvikling 
Vi sætter historien og begreberne på plads i 
et forretningsmæssigt perspektiv

Verdensmål i et markedsføringsperspektiv
– hvad må og kan vi sige? 

Formålet med workshopforløbet er:
•  At kickstarte den interne proces som vil 

være en ongoing proces
•  At få overblik over jeres virksomheds 

eksisterende aktiviteter i et verdensmåls
perspektiv

•  At skabe afsæt for forretningsudvikling og 
skabe fundament for kommunikationen af 
eksisterende indsatser 

Udbytte af workshopforløbet
•  Deltagerne bliver fortrolige med ver

densmålene og deres indhold
•  Skaber det troværdige fundament for ind

satserne, når de kommunikeres eksternt
•  Vi samler workshoppens mange input i et 

notat, som vi sender inden for en uge efter 
workshopforløbet

Hvem er vi
groconsult rådgiver og understøtter virk
somheder i at udvikle deres organisation i 
en miljøvenlig og bæredygtig retning. Med 
udgangspunkt i virksomhedens kerneydel
se, kultur og hverdag, bliver miljøhensyn og 
bæredygtig udvikling integreret i strategi og 
handling.

Om Jette Ebbekær Thomsen
Det er indehaver af groconsult, 
Jette Ebbekær Thomsen, der 
kører forløbet. Jette er uddannet 
miljøplanlægger fra Roskilde 
Universitet og har siden begyn

delsen af 1990erne arbejdet med miljø og 
bæredygtig udvikling – nu alt sammen sat i 
et verdensmålsperspektiv.

Få et uforpligtende tilbud
Vil du høre mere om, hvordan du kan arbejde 
med miljø, klima & verdensmål? 

Så ring til Jette på 61 14 72 24 eller send en 
mail til jette@groconsult.dk

Vi sætter jeres virksomhed i et 
verdensmålsperspektiv

Workshop hos Tandkunsten


