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FORMÅL
Formålet med konferencen er at komme med input til eksportområdet. Forbrugeradfærd og
efterspørgslen vil ændre sig. Det gør det allerede som følge af klimaændringer, miljøudfordringer og ressourceknaphed. Ændringerne får konsekvenser nationalt og internationalt for
virksomhederne. Forretningen skal ændres for at imødekomme disse ændringer i efterspørgslen ved at indtænke den cirkulære økonomi og tilhørende forretningsmodeller. Konferencen
viser veje til cirkulær tænkning og ikke mindst støttemuligheder til at gennemføre ændringer.

PROGRAM
08:30

Morgenkaffe og registrering

09:00 	Konferencen åbnes
09:15	Eksportens DNA
Opskriften på eksport Success v/ professor Philipp Schröder, Aarhus Universitet
10:15

Pause

10:30	Hvad er cirkulær økonomi, verdensmål og CSR ? Og hvad betyder det for
ændringer i forbruger adfærd i DK, Europa og verden?
v/ Nikoline Olesen, Märk
– Eksempler på ændringer i forbrugeradfærd
– Presset i forsyningskæderne fra producenter til slutprodukt
– Ændringer i medarbejder- og investeringsadfærd
– Cases
11:30	Den brændende platform
Hvorfor er cirkulær økonomi specielt vigtig for eksport virksomheder?
v/ Carlo Cuijpers, KPMG (NL)
– Råvare-tilgængelighed – visse råvarer bliver svære at fremskaffe
– Priserne på råvarer stiger
– EU og DK lovgivning, lande strategier og planer, eksport til 3. lande
– Cases
12:30

Frokost

13:15 Løsninger i cirkulære økonomi v/ Carlo Cuipers, KPMG (NL)
	
Generiske forretningsmodeller, værktøjer og koblingen til eksport m.m.
Cases fra 5 eksport virksomheder lokalt og internationale – de 5 grundtyper .
Case 1: C irkulær forsyning. Udskift jomfrueligt materiale med materiale, der
er genanvendeligt og nedbrydeligt
	Case 2: Extended lifecycle
	Case 3: Produkt som service
	Case 4: Dele platform
	Case 5: Resource recovery, recycling, upcycling
14:40

Systemeksport af grønne løsninger v/ Anders Thomsen, Nordic Flex House

15:00

Pause

15:10

Kom i gang – projektmuligheder og støtteordninger for omstilling til
cirkulær økonomi
Resilience Lab Denmark, Vejle Erhverv v/ Ditte Rønde Viese

15:35	Spørgepanel
15:55

Afrunding af konferencen v/ Jens Jørn Josefsen

16:00

Farvel

Konferencested :
DGI Huset Vejle
Willy Sørensens Plads 5
7100 Vejle
Praktisk information :
Konferencen foregår på dansk og delvis
på engelsk.
Det er gratis at deltage, men tilmelding
er nødvendig senest 8. februar 2019 på
link nedenfor.
Now show fee: DKK 500
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TIRSDAG 19. FEBRUAR 2019
OPLÆGSHOLDERE
Professor Philipp J. H. Schröder fra Department of Economics and Business Economics Aarhus University
Professor (Chair), Department of Economics and Business Economics, School of Business
and Social Sciences, Aarhus University, Denmark.
2013 Director, Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms, Aarhus University,
Denmark.
2015 Member of Konkurrencerådet, Board of the Danish Competition and Consumer
Authority (government appointed), Denmark.
2016 Member of the Scientic Advisory Council, Kiel Institute for the World Economy,
Germany.

Nicoline Olesen, Märk
Corporate aktivist og medejer af Märk, der er et værdibaseret konsulenthus med
det formål at være med til at ændre verden til det bedre – én virksomhed ad
gangen. Et formål født ud af en stærk overbevisning om, at vi har behov for nye
forretningsmodeller og for, at virksomheder bruger kerneforretningen til at løfte
samfundsmæssige udfordringer.
Märk hjælper virksomheder med at finde, formidle og forløse deres samfundsambition,
herunder udvikle forretningsmodeller, der skaber bæredygtig vækst.

Carlo Cuijpers, KPMG (NL)
Sr. Consultant – KPMG Sustainability. Carlo is an advisor for various multinationals
and publics on how to advance the circular economy, especially among SMEs.
He has a lot of hands on experience with helping SMEs to implement circular economy
practices. Therefore is well aware of the challenges for companies to become more
circular, and knows many examples of how other companies have addressed these.

Ditte Rønde Viese, Resilience Lab Denmark, Vejle Erhverv
Ditte Veise udvikler og leder projekter i Resilience Lab Denmark med fokus på cirkulær
økonomi og resiliens. Hun har bl.a. arbejdet en årrække i Danmarks Eksportråd og er
optaget af at gøre cirkulær økonomi til en anerkendt dansk styrkeposition.

Anders Thomsen, NordicFlexhouse
NordicFlexHouse er en selvstændig virksomhed, der arbejder i krydsfeltet mellem prefabrikerede boliger, strategiske partnerskaber, systemleverancer og eksport.
Vi har særligt fokus på udvikling af energirigtige og bæredygtige systemleverancer,
der kan indgå i nybyggeri og renovering på det nordiske og kinesiske marked.
Vi har bl.a. udviklet en Biopod løsning til Øko landsbyer, med mulighed for fælles
drivhus løsning til produktion af grøntsager til lokal samfundet.

