
Inspiration til  
Grønne Restauranter
Onsdag den 15. november 2017, kl. 7.30-11
Jespers Torvekøkken, Vandtårnsvej 75, 2860 Søborg

Se hvordan du parkerer og finder mødelokalet her

Morgenmad fra kl. 7.30, så vi kan begynde mødet kl. 8.00. 

Program
Tema: Grøn forretningsmodel – eksemplificeret ved 
Bæredygtig Bundlinje

Velkomst 
• Kaffe/te & brød
• Velkommen ved Jette Ebbekær Thomsen, groconsult

En guidet tur hos Jespers Torvekøkken
Administrerende direktør Ronny Saul giver os en rundvisning i deres produkti-
on, og fortæller om de tanker, de gør sig om bæredygtighed i deres forretning.

Et eksempel på en grøn forretningsmodel
Siden marts i år har Cheval Blanc kørt et forløb omkring grøn forretningsudvik-
ling som del af Bæredygtig Bundlinje. Hør forretningsudvikler Julie Qvistgaard 
fortælle om, hvordan det skaber værdi for forretningen.

Når cirkularitet er et must!
Kompostbudene udvikler møbler kombineret med genbrug af affald bl.a. til 
kompostering og dyrkning. Hør Stine Hansen, founder af Kompostbudene, 
fortælle om udviklingen af produkterne i et cirkulært økonomiperspektiv. 
Virksomheden er en del af Bæredygtig Bundlinje.

Inspiration til Grønne Restauranter i 2018 
Netværket har kørt siden 2014 og det er tid til udvikling af platformen. Vi har 
gjort os nogle tanker i planlægningsgruppen, og vi vil også gerne høre dine. 
Ved Jette Ebbekær Thomsen

Kl. 10-11: Mulighed for at netværke, stille yderligere spørgsmål mm.

Du er automatisk tilmeldt 
Som deltager i Inspiration for Grønne Restauranter er du allerede tilmeldt. 
Er du forhindret i at deltage, skal du kontakte Jette Ebbekær Thomsen på 
jette@groconsult.dk eller på tlf. 61 14 72 24.  

Med venlig hilsen 
Jette Ebbekær Thomsen, groconsult 

I Inspiration til Grønne Restauranter deltager:

Læs mere om Inspiration til Grønne Restauranter på www.groconsult.dk

Grøn forretningsmodel 
Bæredygtig Bundlinje giver 100 
små og mellemstore virksomheder 
i Region Hovedstaden chancen for 
at få udviklet en grøn forretnings-
model, der kan forbedre energi- og 
ressourceeffektivitet, konkurrence-
evne og derved bundlinje. 

Virksomhederne tilbydes strukture-
rede forløb med potentialeanalyse, 
konsulentbistand og processtøtte, 
som munder ud i en grøn forret-
ningsmodel. 

Er du interesseret i at høre 
mere om projektet, kan du 
kontakte:

Lotte Kjærgaard, Grønne Erhverv, 
Københavns Kommune på: 
27 89 96 60 eller via 
mail: lokjae@tmf.kk.dk
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