
Kære virksomheder,
 
Flere og flere organisationer sætter i disse år fokus på FNs 17 verdensmål, 
men det er ikke nok med fokus—der skal også være handling! Det 
kræver, at man er klædt på med viden om de 17 mål (og de 169 delmål) 
samt de teknologier og tendenser, der kan hjælpe til realiseringen af 
målene.
 
Da I alle har vist interesse, inviterer Lifestyle & Design Cluster med 
sine partnere jer hermed til det første af 7 arrangementer hhv. vest for 
Storebælt og øst for Storebælt.

Formålet med møderne er at skabe rum for vidensdeling bla. igennem 
networking og debat. Typisk vil den organiserende vidensinstitution stå 
for en keynote med nyeste viden relateret til et bestemt mål eller en 
kobling af flere. Det kan eksempelvis være, hvordan en teknologi eller 
et mål kan påvirke jeres værdikæde. Endvidere vil et par virksomheder 
have mulighed for at holde oplæg om deres erfaringer eller udfordringer 
med arbejdet mod realisering af målene. 
Vi kalder det Sustainable Development Goals in action!
 
Det første møde er et opstartsmøde, hvor I får foretaget en baseline test 
af jeres mindset og tilgangen virksomheden ift. interaktion med verden/
markedet og digital transformation.  Denne screening vil både være et 
udgangspunkt for de resterende møder og en rettesnor for jeres videre 
arbejde med realiseringen af verdensmålene. I vil kunne tilkendegive 
jeres interesse for bestemte mål eller udfordringer og dermed sætte 
kursen for resten af projektet. Endvidere afholdes i hhv. øst og vest 6 
tematiserede møder (2 pr. halvår) frem til udgangen af 2020.

Forløbet har også været kendt som Pitch Aftener, men eftersom fokus 
er på handling og vidensdeling fra flere perspektiver, er det omdøbt til 
SDG in action.

Selve opstartsmødet finder sted 
d. 19. Juni 2019 kl. 15.30 – 17.30

KEA - Københavns Erhvervsakademi
Guldbergsgade 29N
2200 København N

 
Nærmere info om lokale og tidspunkt følger, men reserver allerede nu 
dagen ved at forhåndstilmelde jer dette link: www.kortlink.dk/y2h8
 
NB! Man tilmelder sig kun til ét møde ad gangen, så der er ingen 
forpligtelse til at deltage i alle 7 møder.

Vi glæder os til at se jer!
 

På vegne af,
 
Torsten Ringberg (CBS), Aase Højlund Nielsen (D2i),
Morten Haargaard (KEA), Marianne Ping Huang (AU),
Martin Storkholm Nielsen (VIA)

IN ACTION!
en aktivitet i Lifestyle & Design Cluster


