CIRKULÆR ØKONOMI I BYGGERIET
- HURTIGERE GRØN OMSTILLING MED OPS?
Den cirkulære tankegang i byggebranchen er i bevægelse. Beslutningstagere og borgere er bevidste om, at vi står overfor en nødvendig
omstilling til en mere bæredygtig anvendelse af vores ressourcer. Med
regeringens erhvervspakke fra 2017 blev der fremlagt en strategi for
cirkulær økonomi, der skal understøtte danske virksomheder – samt
give dem gode rammer for at anvende cirkulære produktionsmetoder.
Det store spørgsmål er, hvordan vi går fra tanke til handling? Hvor
er der barrierer – er det i branchestandarder eller lovgivning? Er det
politiske visioner og krav, der driver udviklingen? Eller er det teknologier og innovation i de private virksomheder og hvordan kan lovgivere,
forskningen og virksomhederne samarbejde?

TID OG STED
DANCHELLS ANLÆG
FREDAG D. 15.6 KL. 14.45-15.45
ORDSTYRER: Peter B. Rasmussen
Redaktør Børsen Ejendomme

Vi ser samtidig en stigning i industrielle symbioser, hvor en virksomheds affaldsprodukter bliver en anden virksomheds råstoffer i en ny
produktion. Men hvordan kan branchen arbejde med udviklingen og
implementeringen af de nye cirkulære metoder?
Kom med, når Lindskov Communication inviterer til debat med centrale
politikere, organisationer, forskere og nogle af de mange virksomheder,
der er i fuld gang med at udvikle nye løsninger og innovative materialer.
Vi undersøger i fællesskab, hvordan offentlig-privat samarbejde kan
være med til at drive den grønne omstilling.

BLIV SET OG HØRT

– DELTAG I DEBATTEN
TIL FOLKEMØDET 2018 UDBYDER VI TRE DELTAGERPAKKER:
• Deltagelse i paneldebat

• Deltagelse i paneldebat

• Deltagelse i paneldebat

• Fotos fra debatmødet

• Fotos fra debatmødet

• Fotos fra debatmødet

• 2 social media opslag før
og efter debatten

• 2 social media opslag før
og efter debatten
• Pressemeddelelse I /
kronik
• Pressemeddelelse II /
kronik

Pris 10.000 kr.*

Pris 25.000 kr.*

• 2 social media opslag før
og efter debatten
• Pressemeddelelse I
• Pressemeddelse II /
kronik
• Videodagbog af detbatmøde
samt diverse aktiviteter og
events

Pris 35.000 kr.*

* Alle priser er ex. moms. Overnatning + lokal transport kan vi hjælpe med ved behov.

VIL DU VÆRE MERE SYNLIG?

VIL DU VIDE MERE?

Tillægsydelser i form af public affairs, mødeetablering før, under og efter
FM18, konsulentbistand, øget mediedækning, marketingmaterialer (beach
flag/roll up/tryksager), kan - alt efter sammensætning og volumen leveres fra kr. 10.000-75.000 ex. moms.

Kontakt os på 70 26 19 79
eller mail@lindskov.com
og hør, hvordan vi kan øge din
synlighed på Folkemødet 2018

MEDLEM AF:

NYSGERRIG? FØLG OS HER:
lindskov.com

Lindskov

Lindskov-communication

