
GREEN BUSINESS
ACCELERATE

 

Overblik, strukturer og
værktøjer, der gør jer i
stand til at navigere
effektivt og på forkant i
den grønne omstilling.

Med forløbet opnår I:

Nye perspektiver på
bæredygtig forretnings-
udvikling og -idéer, der
matcher jeres virksomhed.

Individuel "Hands on"
sparring med afsæt i jeres
virksomhed og unikke
forretningspotentialer.

Overblik over faldgruber
og mulig værdiskabelse
med grøn kommunikation.

Inspirerende cases,
netværk og synergier 
med andre deltagende
virksomheder. 

Et intensivt og fokuseret forløb for
virksomheder der vil navigere effektivt

i den grønne omstilling
 

Med Green Business Accelerate får du mulighed
for at opgradere din virksomheds bæredygtige
forretningsstrategi i samarbejde med kyndige
rådgivere. Du får et samlet overblik over lovkrav,
CO2 regnskab, certificeringer mv, samt konkrete
værktøjer der gør dig i stand til at lægge et stærkt
strategisk fundament for din virksomheds
bæredygtige vækstrejse. 

Programmet er målrettet virksomhedsledere,
ledende medarbejdere, udviklings-, produktions-
og kommunikationsansvarlige. 

Undervisningen er tilrettelagt som henholdsvis
faglige oplæg og gruppearbejde med
udgangspunkt i deltagervirksomhedernes
strategiske afsæt, konkrete problemstillinger og
individuelle potentialer. På den måde sikres synergi
og inspiration på tværs.

Det er et gratis tilbud, finansieret med støtte fra
SMV-Grøn. I er velkommen til at deltage med op til
3 personer fra den samme virksomhed.

Udnyt jeres potentiale i
den grønne omstilling



 

MODUL 1: Bæredygtig strategi og forretning
1

Hvordan forankres bæredygtige visioner i virksomhedens DNA og strategi? Og hvordan udvikles
nye grønne forretningsmodeller? Det er noget af det vi stiller skarpt på på modul 1. Ligeledes
sikrer en kort introduktion til begreber som cirkulær økonomi, CO2-kvoter, ESG, klimaregnskaber,
grøn omstilling, EPD, Science Based Targets mv. en fælles referenceramme.

Dato: 23. november 2022

MODUL 2: Klimaregnskab, certificeringer og bæredygtige tiltag
2

På modul 2 er klimaregnskabet i fokus. Hvordan gribes det an, og hvad er Scope 1, 2 og 3? Vi
åbner op for værktøjskassen til beregning af CO2-aftryk, samt opstiller mål og Roadmap for
forbedringer og reduktion. Herudover kigger vi nærmere på om certificeringsordninger som
EPD og SBTi, samt grønne mærker som ECO Label og Svanemærket er relevante for jer.

Dato: 11. januar 2023

MODUL 3: implementering og grøn kommunikation 
3

Med værktøjskassen fyldt retter vi på modul 3 fokus mod udvikling og implementering af nye
bæredygtige tiltag og forretningsmodeller. Herudover kigger vi nærmere på den grønne
kommunikationsstrategi. Hvordan formidles de bæredygtige tiltag succesfuldt og hvordan
styrer vi udenom Greenwashing?.

Dato: 1. februar 2023

For mere information
og tilmelding kontakt:

Ecopark 
Sidsel Westh Hansen
Mail: swh@ecopark.dk
Tlf: 2725 1227

Et "Hands on" forløb med intensivt
fokus på egen virksomhed
Green Business Accelerate er bygget op omkring 3 intensive heldagsmoduler hos Ecopark.
Der er hjemmearbejde, individuel sparring og temainddelte netværksaktiviteter mellem de
tre workshops og efter forløbet.

Green Business Accelerate udbydes af 
Ecopark i samarbejde med Aarhus Kommune


