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10. februar: Infomøde om
Værdikædesamarbejde om genanvendelse af
landbrugsplast 
 
Er din virksomhed en del af løsningen på, hvordan man
genanvender landbrugsfolie? NBE opstarter i regi af projektet
Grøn Cirkulær Omstilling (GCO) til maj et værdikædesamarbejde,
hvor 4 små eller mellemstore virksomheder får hjælp til at udvikle
en grøn cirkulær forretningsplan. Som en del af forløbet indgår
de 4 virksomheder i et værdikædesamarbejde, evt. suppleret af
større virksomheder.   Hvis din virksomhed har interesse for at
deltage i projektet tilbyder NBEN, i samarbejde med Plast Center
Danmark, et uforpligtende møde herom. På mødet vil vi komme
ind på, hvad din virksomhed kan få ud af at deltage i forløbet, og
du får mulighed for at stille spørgsmål. Læs mere om GCO-
projektet her:groenogcirkulaer.dk
Dato og tid Onsdag d. 10. februar 2021 kl. 9.00-10.00  
 
Sted Arrangementet finder sted online via Microsoft Teams. Du
vil modtage et link til deltagelse inden mødet.  
 
Tilmelding https://groenogcirkulaer.dk/kalender/84  

11. februar: workshop om grøn
adfærdsdesign
 
Som opfølgning på NBEs Masterclass om grøn adfærdsdesign,
inviteres medlemmer af NBE til en workshop, hvor man kan
arbejde med sin egen case. Du vil blive præsenteret for et par
yderligere nudging-greb, som du kan bruge, når du skal
designe dit eget nudge. Der vil være mulighed for sparring i
plenum. Alle medlemmer af NBE er velkomne, men
workshoppen vil tage udgangspunkt i kursusgangen om grøn

adfærdsdesign i NBE Masterclass, fra december 2020.

Dato og tid
Torsdag d. 11. februar 2021 kl. 08:00 til 09:30

Sted
Arrangementet finder sted online via Microsoft Teams. Du vil
modtage et link til deltagelse inden workshoppen

Tilmelding:
https://nben.nemtilmeld.dk/226/
OBS: Denne workshop er kun for medlemmer af NBE.

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
https://groenogcirkulaer.dk
https://groenogcirkulaer.dk/kalender/84
https://nben.nemtilmeld.dk/226/


Besøg NBEs hjemmeside 
 
Find os på LinkedIn

Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet.
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