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SKAL DIN 
VIRKSOMHED GØRE 
EN BÆREDYGTIG 
FORSKEL?
SÅ SKAL DEN MED PÅ SEMINAR PÅ 
GREENTEC CAMPUS D. 17. NOVEMBER
Få en introduktion til vores bæredygtighedskompas, så din 
virksomhed kan optimere- og arbejde med og bæredygtighed. 
På vores kompas-seminar viser medarbejdere fra Hochschule 
Flensburg, hvordan man arbejder med kompasset, og  vores 
projektpartnere, fødevarevirksomheder fra Danmark og Tyskland, 
fortæller om deres erfaringer med bæredygtighedsredskabet.



VI HAR SKABT RAMMEN FOR DIN BÆREDYGTIGHEDSREJSE - 
NU ER DET OP TIL DIG 
Bæredygtighed er komplekst, så hvor skal man begynde? For 
mange virksomheder er netop dette spørgsmål svært at besvare, 
og derfor har vi udviklet et værktøj til holistisk bæredygtighed, 
det vi kalder Positively Produced kompasset.  

REJSEN BEGYNDER MED ET SELF-CHECK
Når du og din virksomheder laver et self-check, er det en hjælp 
til at undersøge jeres bæredygtighed, udpege retninger og 
veje mod en holistisk, bæredygtig udvikling og ikke mindst 
kommunikere denne udvikling til omverdenen. Svært? Vi viser dig 
det hvordan på seminaret.

REJSEN FORTSÆTTER ... 
Efter self-check’et kan du udarbejde målsætninger i dialog med 
Hochschule Flensburg og få et Positively Produced-diplom. Det 
giver dig mulighed for at styrke din bæredygtighedsudvikling 
med videndeling og kvalitetssikring og bruge diplomet til 
markedsføring. 

Konkret betyder diplomet, at virksomheden kan dokumentere, at 
den 
• deltager i projektet Positively Produced
• har gjort sig tanker om emnet bæredygtighed i en 

helhedsbetragtning og som led i Positively Produced-
bæredygtighedstjekket

• opfylder Positively Produced-minimumstandarden i forhold til 
kriterierne

• har sat fem yderligere virksomhedsmål for det kommende år 
• kontrollerer sine mål og deres opfyldelse efter et år

HVOR BEGYNDER DIN BÆREDYGTIGHEDSREJSE?

Hvis du har spørgsmål så kontakt gerne projektleder 
Britta L. Tästensen: 

Blt@ehsyd.dk 
+45 61 88 46 71

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG

HOLISTISK BÆREDYGTIGHED  

1. ØKOLOGI 
Livsgrundlaget for mennesker, dyr og planter skal bevares ved at 
beskytte miljøet og naturen.

2. ØKONOMI 
Bæredygtige virksomheder skal også være økonomisk stabile for 
at levere langsigtet bæredygtighed.

3. SOCIAL TRIVSEL 
Menneskers liv, adfærd og trivsel er afgørende for, at vi skaber et 
bæredygtigt samfund.

4. VIRKSOMHEDSLEDELSE 
Nøglen til en bæredygtig forretning er at få integreret 
bæredygtighed i ledelsen, strategier og hverdagen. 

www.positivelyproduced.com www.positivelyproduced.com

https://ehsyd.us14.list-manage.com/subscribe?u=74c232638237087847547ba72&id=b64dff7b8a


PRAKTISKE OPLYSNINGER
17. november kl. 15-17.30

Tilmeld dig her: LINK http://eepurl.com/gB6KPn 

HVOR
GreenTEC Campus GmbH
Lecker Straße 7
25917 Enge-Sand

Bemærk: Vi overholder naturligvis de danske og tyske 
myndigheders corona-restriktioner, og lige nu gælder følgende 
for Tyskland ifølge udenrigsministeriet. 

Hvis du rejser til Tyskland, bør du være ekstra forsigtig for at 
minimere risikoen for at blive smittet med coronavirus/COVID-19. 
Hvis du rejser til Slesvig-Holsten bør du være opmærksom men der 
er lave smittetal og derfor begrænset risiko for smitte.

Vi opdaterer naturligvis de tilmeldte løbende, hvis der kommer 
ændringer.

Positively Produced finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Positively Produced er et Interreg-projekt i den tysk-danske 
fødevarebranche. Formålet med projektet er at gøre det muligt 
for små og mellemstore fødevareproducenter at blive mere 
bæredygtige og at gøre det lettere for forbrugere at vælge 
bæredygtige fødevarer.


