
Kom og få smarte metoder og håndgribelige 
ideer til hvordan din organisation, dit projekt eller 
din virksomhed på én gang styrker økonomien og 
bliver mere bæredygtig. I hverdagen kan det være 
svært at omsætte gode intentioner om bæredyg-
tighed til økonomisk eller social gevinst. Men ofte 
er det små ændringer der skal til.

Netværket InnoBYG og FUTU innovationsbureau 

er værter for et gratis 
arrangement, som gi’r dig nye 
perspektiver på bæredygtighed & business. 

Bliv inspireret til at indkøbe smart, spare penge 
og tid, og opnå effektive løsninger.

Nyd lidt bobler og netværk med andre fra 
branchen, der deler eller udfordrer dine vinkler på 
bæredygtighedens udfordringer og successer.

MØD
1 FUTU Innovationsbureau  
ved Ann Harpøth Thor, Partner & 
Arkitekt maa. og Lotte Nystrup Lund, 
Partner & Cand. mag.

BUSINESS, 
BÆREDYGTIGHED 
& BOBLER

FUTU laver innovation med mennesker, strategi og design for private og offentlige 
virksomheder. Ann og Lotte er eksperter i co-creation og strategisk design. De inspir-
erer med konkrete metoder til at kortlægge kerneudfordringer, involvere brugere og 
interessenter på tværs og udvikle præcise løsninger, der matcher reelle behov. Hør 
hvordan strategisk design skaber ejerskab, bedre bundlinje og bæredygtige resul-
tater. 

www.FUTU.dk

1 Sight and Settlement  
ved Anna-Mette Monnelly, arkitekt, 
LEED AP / BD + D. 

Sight and Settlement er specialiseret i rådgivning inden for indeklima, strategisk 
bæredygtighed og ressource management. Anna-Mette deler ud af sin viden om 
bæredygtig formuepleje - om sammenhænge mellem brug af bygninger, driftsud-
gifter, ressourceforbrug og menneskelig komfort og værdi. Anna-Mette har arbejdet 
på flere større arkitektoniske projekter i USA, med fokus på bl.a. integreret bæredyg-
tighed, materialer og indkøbsplaner. 

www.sightandsettlement.com

1 Citymart  
ved Jakob Rasmussen,  
Co-founder.

Citymart er en global markedsplads for innovative løsninger. Baggrunden for Citymart 
er, at byer verden over kontrollerer over USD4,500 milliarder i indkøb. Men kun 10% 
udbyder dét, de søger en løsning på, ved at beskrive de problemer de har behov for 
at få løst. De fleste formulerer i stedet deres eget bud på en løsning. Dét gør at nye, 
innovative løsninger forbigås, fordi udbyderen aldrig opdager alternativerne. Citymart 
knytter byer og leverandører sammen verden over. Målet er, at flere byer indkøber 
innovative løsninger, og at der derved sker et velfærdsløft. 

www.citymart.com

Kom og få inspiration og konkrete metoder til at skabe bedre business og mer’ bæredygtighed.  
Vi glæder os til at se dig. 
Med venlig hilsen

InnoBYG og FUTU

HVORNÅR
18. Juni 2014
KL. 14-17

SPØRGSMÅL
5 innobyg@teknologisk.dk  
5 72 20 29 89 

HVOR
Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg, 
lokale 31 
Gregersensvej 3
2630 Taastrup
Der er gode parkeringsmuligheder og bus  
400S kører fra Høje Taastrup station.

TILMELDING
Tilmelding via http://www.innobyg.dk/tilmeld-
ing-til-business,-baeredygtighed-og-bobler.aspx

INFO

http://www.innobyg.dk/tilmelding-til-business,-baeredygtighed-og-bobler.aspx
http://www.innobyg.dk/tilmelding-til-business,-baeredygtighed-og-bobler.aspx

