15 APRIL, 27 MEI, 17 JUNI

Sustainable
Business live

25
DUURZAME
KOPLOPERS
VANUIT DE
BUSINESS

3
BIJEENKOMSTEN

1
GEZAMENLIJKE
DRANG OM DE
TRANSITIE
NAAR EEN
DUURZAME
ECONOMIE TE
VERSNELLEN

Met 25 beslissers uit het bedrijfsleven alle f acetten
van duurzaamheid vanuit de wetenschap en de
praktijk geserveerd krijgen? Wij brengen de wetenschap en het bedrijfsleven samen en verbinden de
theorie met concrete praktijkvoorbeelden. Tijdens
Sustainable Business live word je geprikkeld en
vertaal je kansen van duurzaamheid door naar je
eigen business en strategie.

KRACHTIG NETWERK
DuurzaamBedrijfsleven Sustainable Business live is
een reeks van interactieve sessies, waarin je in korte
tijd alles leert over de laatste ontwikkelingen op het
gebied van duurzaamheid in het bedrijfsleven en de
wetenschap. Tijdens een uniek en strak georganiseerd
programma doe jij samen met gelijkgestemde beslissers inspiratie op voor duurzame oplossingen binnen
jouw organisatie.
Vervolgens leg je jouw bestaande duurzaamheidsstrategie langs de meetlat en ga op zoek naar de
juiste oplossingen voor jouw uitdagingen.
DUURZAME PRESSURE COOKER
De reeks is opgebouwd uit sessies van ieder vier uur.
In deze pressure cooker is het programma telkens
hetzelfde maar het thema wisselt elke bijeenkomst.
We gaan van start met de rol van innovatie in de
duurzame ontwikkeling.
In de tweede sessie kijken we hoe een duurzaam
businessmodel eruit ziet en hoe dit zich verhoudt
tot een optimale duurzaamheidsstrategie. In de
laatste sessie kijken we naar hoe we duurzaamheid
naar de eigen business en consumenten krijgen
doorvertaald.

Sustainable Business live is
een productie van
DuurzaamBedrijfsleven
in samenwerking met
MeetingMoreMinds.

Hét Business Platform voor succesvol
duurzaam ondernemen. DuurzaamBedrijfsleven zet succesvol duurzaam
ondernemen op de kaart zodat alle
bedrijven de kansen van duurzaamheid
zien en pakken. Maandelijks informeert
en inspireert DuurzaamBedrijfsleven
150.000+ professionals, met relevante
succescases uit het bedrijfsleven.

MeetingMoreMinds staat voor intercompany networking en is pionier in
netwerkorganisatie en het ontwerpen
van ecosystemen rond strategische
vraagstukken, zoals innovatie, circulariteit en governance. We zetten diversiteit
en interdisciplinariteit in om meer
creativiteit in vernieuwings- en
veranderingsprocessen te brengen.

HET VASTE PROGRAMMA IS OPGEBOUWD
UIT DE VOLGENDE ELEMENTEN:
• Sustainable Tech & Innovation:
Je wordt bijgepraat over de laatste innovaties en
trends op het gebied van duurzaamheid en cleantech.
• Vernieuwende businessmodellen:
In een korte elevator pitch neemt een scale-up je
mee in een vernieuwend duurzaam businessmodel.
• Academic Insights:
Een hoogleraar praat je bij over de laatste insights uit
de wetenschappelijk wereld op het gebied van
duurzaamheid en innovatie.
• Podcast met Green Leader:
Maak live mee hoe we met presentator Paul van
Liempt een podcast opnemen met een Green
Leader en maak gebruik van de mogelijkheid
om achteraf vragen te stellen.
• Strategy & Implementation:
Vertaal de lessen uit de sessie in intercompany
groups door naar de praktijk, je eigen strategie
en je doelstellingen op het gebied van de SDG’s.
• Netwerkborrel

Van elk bedrijf zien we het liefst twee
deelnemers zodat zij bij praktische oefeningen
het beste resultaat kan worden geboekt.

SUSTAINABLE
BUSINESS LIVE
DATA
Sessie 1: Maandag 15 april
Sessie 2: Maandag 27 mei
Innovatiereis: 16 & 17 mei*
Sessie 3: Maandag 17 juni
in Jaarbeurs Media Plaza
Croeselaan 6, 3521 CA Utrecht

KOSTEN
De kosten voor deelname aan
DuurzaamBedrijfsleven
Sustainable Business live
bedragen €1.500.
Hierbij is voor alle drie de sessies borrel,
eten en drank inbegrepen.
*De Innovatiereis is niet inbegrepen in
de prijs. Meer informatie over de
Innovatiereis vind je hier.

AANMELDEN
Inschrijven kan per mail naar
flip@duurzaambedrijfsleven.nl

Transformatorweg 62
1014 AK Amsterdam
Telefoon 020 - 2215065

Vragen over Sustainable
Business live? Bel dan naar
020 221 5065 en we
helpen je graag verder.

