
KOM GODT I MÅL 
MED VERDENSMÅLENE

 

TILMELDING OG INFO:

Middelfart Erhvervscenter
kontakt@middelfart-erhverv.dk

For yderligere information:
Tina Eisenhardt tlf.: 26 80 72 00

Seneste frist for tilmelding: 1. maj 2020

UDVIKLINGS- 

FORLØB

FØRST TIL MØLLE

MAX 20
DELTAGERE

9.995,-

VERDENS-
MÅLENE 
– sådan bliver det en god forretning

LOKATION: 

Middelfart Sparekasse
Havnegade 21
5500 Middelfart

Der er 20 pladser, der bliver fordelt efter  
‘først til mølle’ princippet. Forløbet er forbeholdt 
medlemmer af Middelfart Erhvervscenter.

Du får 6 undervisningsdage med specialister som  
undervisere, samt 4 netværksdage. Herudover er 
der praktiske cases, konkrete værktøjer og indivi-
duel sparring.



DAG 1:  
26. maj 2020 
kl. 9.00-15.00 

FN’s verdensmål

 � Drøftelse og præsenta-
tion af de 17 verdensmål 

 � Drøftelse af måludvæl-
gelse og relevans 

 � Hvordan kommer du i 
gang? 

 � Cases og værktøjer

DAG 2:  
17. juni 2020 
kl. 9.00-15.00 
 
Min forretningsmodel

 � Introduktion til  
Business Model Canvas 

 � Kortlægning af egen 
forretningsmodel 

 � Værdiskabelse og  
kunder 

 � Cases og værktøjer

DAG 3:  
25. august 2020 
kl. 9.00-15.00 
 
Min bæredygtige  
forretningsmodel

 � Virksomheden og dens 
supply chain 

 � Identificering af bære-
dygtig forretningsmodel 
og match med FN’s ver-
densmål 

 � Udvikling af bære- 
dygtige KPI’er 

 � Cases og værktøjer

 

DAG 4:  
24. september 2020 
kl. 9.00-19.00 
 
Grøn vækstfinansiering

 � Drøftelse af grønne 
vækstinitativer 

 � Bæredygtige KPI’er og 
virksomhedens forret-
ningsplan 

 � Introduktion til  
Interessentvaretagelse 

 � Cases og værktøjer
 
Keynote speaker og middag

DAG 5:  
29. oktober 2020 
kl. 9.00-15.00 
 
Hvad er konkurrenceevne 
for os?

 � Hvad er konkurrence-
evne? 

 � Hvordan kortlægger 
man sin egen position? 

 � Drøftelse af konkurren-
ter, kunder, lovgivning  
og andre faktorer, der 
påvirker virksomheden 

 � Cases og værktøjer

DAG 6:  
24. november 2020 
kl. 9.00-15.00 
 
Bæredygtig  
kommunikation

 � Brug af visualisering til 
din bæredygtige kom-
munikation og skab 
troværdighed 

 � Udvikle eget storyboard 

 � Fortæl historien ved 
hjælp af FN’s  
Verdensmål 

 � Cases og værktøjer

KNÆK KODEN TIL  
VERDENSMÅLENE
De 17 verdensmål er blevet en væsentlig platform, som virksom-
heder skal forholde sig til på den ene eller den anden måde. Især 
de større virksomheder har taget verdensmålene til sig, og det 
stiller krav til mange underleverandører om også at tage stilling 
til verdensmålene og arbejde aktivt med dem. 

Mange af vores lokale virksomheder mærker allerede verdens-
målene som et krav, men størstedelen mangler praktiske værk-
tøjer til at få dem gjort til en integreret og værdifuld del af forret-
ningen. Derfor får du i dette udviklingsforløb viden, værktøjer og 
sparring tilpasset din virksomhed.

DIT UDBYTTE
Hvad indeholder verdensmålene, hvorfor er det 
vigtigt at arbejde med dem og vigtigst af alt – 
hvordan gør du dem til en integreret del af lige 
netop din forretning? Det får du svar på i dette  
intensive udviklingsforløb.

 � Du lærer at arbejde helt konkret med verdens- 
målene med udgangspunkt i din virksomheds 
unikke situation og problemstillinger. 

 � Du får hjælp til at udvikle din egen arbejds-
metode og en konkret handlingsplan for 
 implementering. 

 � Du udforsker, hvordan arbejdet med verdens-
målene kan øge din virksomheds brandværdi.

UNDERVISERE

NETVÆRKSDAG 1 - 2021 NETVÆRKSDAG 2 - 2021 NETVÆRKSDAG 3 - 2021 NETVÆRKSDAG 4 - 2021

   2021

Erhvervshus Sydjylland 
Jeanette Kristensen  
Forretningsudvikler

Undervisere fra SDU  

Surprise keynote speakers


