FORMIDDAG - DEL 1
Tema: Bæredygtige materialer

10.00

Velkomst
Betina Simonsen, direktør for Lifestyle & Design Cluster.

10.10

Introduktion til materialekompendium
VIA design og business

10.20

Naturfibre som ålegræs, hamp og kokos
Flemming Hynkemejer, direktør for Convert fortæller om produkter af naturfibre som ålegræs,
hamp, kokos.

10.35

Det bæredygtige valg af plastik for møbelbranchen
Dorte Walzl Bælum, netværksdirektør ved Plast Center Danmark fortæller om det bæredygtige
valg af plastik for møbelbranchen.

10.50

Fra yoghurtbægre og plastikflasker til brugbare plastikplader
Rosalie McMillan, stifter og direktør af Smile Plastic fra South Wales om fortæller om produktionen af

.

farverige plastikplader lavet af genanvendte yoghurtbægre, plastikflasker og plastikemballage.

11.05-11.15

Pause

11.15

Alternativer til skum og vores vinkel på bærdygtighed
Kasper Holst Pedersen, CEO ved PP Møbler.

11.30

Alternativer til skum og bæredygtige tekstiler
Simon Sønderby Nielsen og Rikke Lyhne Jensen fra Gabriel fortæller om materialet ZENXIT
- et recirkulerbart alternativ til skum, som er på vej ind i polstermøblerne.
Derudover præsenteres en række nye bæredygtige tekstiler til polstermøbler.

11.50

Alternativer til læder
Suzi Christoffersen, grundlægger af Closed Loop og ejer af The Fabric Source.

12.05

Miljøberegninger på materialer og transport
Hvordan kan man træffe det oplyste valg og få indblik i miljøpåvirkning fra materialer og transport?
Geoff Lunn fra Ansys taler om 'early lifecycle analysis' og giver en introduktion til Granta Selector,
der er et program, der kan beregne miljøbelastning i industrien.

12.20 - 13.00

Frokostpause
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EFTERMIDDAG - DEL 2
Tema: Hvad fokuserer fremtidens kunder på?

13.00

Velkomst
Anders Bisgaard, forsknings- og udviklingschef ved VIA.

13.10

Future Consumer & Shopping Behavior
Felix Huber, Head of Supplier, Wayfair

13.25

Bolia – Hvad efterspørger kunderne, og hvordan køber de ind?
Line Bering Larsen, marketingchef, Bolia

13.35

Between “aspirational talk” and “greenhushing”:
How to navigate your ways in CSR and sustainability communication?
Dennis Schoeneborn, Professor ved Copenhagen Business School, Organisation, communication & CSR

13.45
14.00

Pause
Aarhus Kommunes bæredygtige møbelstrategi
Heidi Illum Vendler, projektleder fortæller om implementeringen af den nye strategi,
som skal fremme bæredygtige og cirkulære møbler i kommunen.

14.15

Materialeingeniører – et relevant fagområde
Ingela Elisabet Holmgren Christiansen, studiekoordinator på uddannelsen for materialeingeniører ved
VIA, fortæller om uddannelsen og dens fokus på bæredygtighed.
Christina Christensen, der er dimittend fra materialeingeniøruddannelsen – og nu ansat hos Bolia
fortæller om sine erfaringer med faget.

14.30

Fremtidens kunder forlanger transparens og sporbarhed
Heidi Svane, Head of Digital ved Lifestyle & Design Cluster fortæller om projekterne
Virtual Stage og Blockchain Business, hvor førende møbelbrands har afprøvet, hvordan ny teknologi
kan øge transparens og sporbarhed samt samt skabe en ny kommunikationskanal til kunderne

14.45:

Vidensudveksling og diskussion med et aktivt publikum

15.00

Tak for i dag
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