Circular Furniture Days
2021
Vis dine cirkulære møbel- eller
interiørprodukter frem under
3daysofdesign.
Vær med, når møbel- og interiørvirksomheder under designfestivalen
3daysofdesign udstiller produkter og
løsninger, der er baseret på cirkulær
økonomi. Her står den nationale
erhvervsklynge Lifestyle & Design
Cluster for udstillingen
”Circular Furniture Days – 2021”

16-18. september 2021
København

Lifestyle & Design Cluster har gennem en række år støttet virksomheder i at
omstille deres forretningsmodel i en mere bæredygtig retning – og der er masser
af inspiration og konkrete cirkulære succeser at dele ud af og præsentere.
Circular Furniture Days

For at fremme denne deling af viden og inspiration arrangerer vi igen i år en udstilling i
forbindelse med 3daysofdesign for at fremvise de gode eksempler.
Arbejder din virksomhed med spændende eller innovative produkter eller løsninger, som
baserer sig på cirkulære modeller, kan du ansøge om at deltage på udstillingen.
Circular Furniture Days vil være med gratis adgang for både fagfolk og offentligheden generelt.
Der arrangeres guidede rundture i udstillingen, ligesom der bliver en officiel presserunde.
Læs mere om indholdet, kriterier for udvælgelse og de muligheder, vi stiller til rådighed her
Inden selve udstillingen udfærdiges der på baggrund af en dialog/interview med deltagende
virksomheder et kort portræt. De vil være et led i at skabe opmærksomhed for både udstillingen
og for virksomhedens gode cirkulære tiltag og vil blandt andet blive delt i vores nyhedsbreve, på
sociale medier og andre platforme.

Speaker’s Corner

Der bliver et særskilt program med spændende oplægsholdere i et Speaker’s Corner. Har du
ideer til tematikker, events eller debatter er du meget velkomne til at kontakte projektleder
Maria Hørmann - mah@ldcluster.com.

Hvor og hvornår?

Circular Furniture Days finder sted 16-18. september, 2021.
Vi arbejder netop nu på at finde de perfekte rammer i København.
Torsdag og fredag kl. 09-17
Lørdag kl. 10-14.

Hvad koster det?

Differentieret pris - så selv små virksomheder kan være med:
1-4 ansatte – 1000 kr.
5-20 ansatte – 2000 kr.
Over 20 ansatte – 3000 kr.

Bemærk ansøgningsfrist 25. maj. via dette link

Udstillere vil få besked om deltagelse senest den 28. Maj.

Kontaktperson

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Projektleder Maria Hørmann
Mail: mah@ldcluster.com
Tlf: 40 35 40 43.

