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Emballage til fødevarer: Bioplast og grøn
omstilling
9. juni kl. 10
Arr. af Grøn Cirkulær Omstilling (GCO)
 
Hvad bør en fødevarevirksomhed eller emballageforhandler
vide om bioplast? Til dette webinar inspirerer Arla, Norlip og
Plast Center Danmark med erfaring og viden på feltet. 
 
Webinaret er en del af det nationale projekt Grøn Cirkulær
Omstilling, som NBE er partner i. 
 
Læs mere og tilmeld dig her

Bliv klædt på til en bæredygtig fremtid - for både
miljø og virksomhed
10. juni kl. 8.30
Arr. af NBE og Miljømærkning Danmark - kun for medlemmer

Hør, hvordan virksomheder har benyttet miljømærkning til at
skabe værdi for forretningsudvikling, produktudvikling, salg,
branding og markedsføring.
 
NBE afholder dette webinar i samarbejde med Miljømærkning
Danmark og med udgangspunkt i specifikke cases. 
 
Læs mere og tilmeld dig her

Netværksmøde om klima og energi i landbruget
11. juni kl. 19
Arr. af Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling - kun for
medlemmer af dette netværk og NBE
 
Alle taler om klimaet – også i landbruget. På dette
netværksmøde skal vi sammen blive lidt klogere på nogle af de
handlemuligheder, som landbruget har i forhold til energi og
klimatiltag.
 
Hvis forholdsreglerne i forhold til covid-19 tillader det, holder vi
mødet hos vores medlem Rokkedahl i Nibe - alternativt holdes
mødet som webinar. Det oplyser vi efter den 8. juni!

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
https://groenogcirkulaer.dk/kalender/32/
https://nben.dk/2020/05/bliv-klaedt-paa-til-en-baeredygtig-fremtid-for-baade-miljoe-og-virksomhed


 
Læs mere og tilmeld dig her

Den cirkulære kunderejse
12. juni kl. 14
Arr. af Grøn Cirkulær Omstilling (GCO)
 
Den cirkulære kunderejse tager udgangspunkt i den kontakt,
en virksomhed har med sine kunder, og peger på, hvordan
man kan designe fremtidens kunderejse med en mere cirkulær
og bæredygtig profil. Mette Mikkelsen fra Service Design
Institute står for dagens input.
 
Webinaret er en del af det nationale projekt Grøn Cirkulær
Omstilling, som NBE er partner i. 
 
Læs mere og tilmeld dig her

Klimakompensation - hvordan navigerer man? 
25. juni kl. 15
Arr. af NBE - kun for medlemmer
 
Køb af klimakreditter bliver for mange virksomheder en
nødvendighed, hvis de skal leve op til fremtidens krav om at
nedbringe CO2-aftrykket. Men hvordan navigerer man på dette
felt, der er nyt og komplekst? Henrik Gudmundsson,
seniorkonsulent ved den grønne tænketank CONCITO, har
arbejdet med klimakompensation i forbindelse med bl.a.
flyrejser og giver et indblik i overvejelser og dilemmaer. NBE’s
medlemsvirksomhed Gabriel har gjort sig erfaringer med køb af
klimakreditter og fortæller om virksomhedens erfaringer.

NBE inviterer til fyraftens-webinar om et højaktuelt emne!
 
Læs mere og tilmeld dig her
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