
Fra lokal til regional  
forretning

Det Grønne Iværksætterhus, InnoBYG & Smith Innovation  

inviterer til netværksmøde om bæredygtigt byggeri 

Er du håndværker, producent eller rådgiver og interesserer du 
dig for at arbejde med bæredygtigt byggeri? Kommer du  

fra Region Sjælland og kan du se fordele i at  
styrke dit regionale netværk og udveksle erfaringer som kan 

danne grobund for fremtidigt  
samarbejde om store opgaver og udbud, på tværs af  

kommunegrænser? 

Kan du svare ja til ovenstående, så vær med, når vi  
starter et  nyt regionalt forretningsnetværk  

for ”grønne” SMV’er op.  

Første møde er den 21. oktober 2014 i Høje Taastrup.  
På mødet vil der være fagligt inspirationsoplæg og idéen er, at 

dette er første møde i en række af netværksmøder, som  
afholdes på forskellige lokationer i Region Sjælland og hvert 

møde byder på nye inspirationsindlæg. 

Netværksmøderne har fokus på at inddrage deltagerne i fagli-
ge diskussioner og på at skabe et lokalt forankret netværk for 

virksomheder, som ønsker at dele erfaringer og lære af  
hinanden. Som deltager er det desuden muligt at byde ind 

med relevante emner til kommende netværksmøder. 

-Nyt forretningsnetværk for  
byggeriets ”grønne” SMV’er i  

Region Sjælland 

16.00 Velkomst ved ”Det grønne iværksætterhus” 

16.10 Inspirationsoplæg v. Ole Møller, Projektdirektør for 
NærHeden i Høje Taastrup 

Med udgangspunkt i NærHeden præsenteres delta-
gerne for en konkret regional case, hvor der er fokus 
på bæredygtig byggeri. Oplægget er vinklet, så du 
som SMV kan se forretningspotentiale og behovet for 
at finde sammen på nye måder med dine regionale 
kolleger. 

16.40 Oplæg: Udvikling i mindre virksomheder, hvad er de 
typiske udfordringer og hvordan kan de overvindes?  
v. Smith Innovation og med afsæt i  
Realdanias initiativer innovationsradar.dk og TEST - 
din bæredygtige løsning til byggeriet. 

16.55 Hvordan kan vi fremadrettet opnå synergi  
mellem vores forretninger? 

Inddragelse af virksomhederne i forhold til at formule-
re, hvordan et netværk kunne give værdi for dem. 
Faciliteret af Smith Innovation 

 

17.40 Fælles opsamling og debat 

18.00 Netværkscafé med drikkevarer og snacks 

Praktisk information 
Første netværksmøde holdes den 21. oktober 2014, kl.  

16-18, på Teknologisk Institut, Gregersensvej 3, 2630  
Taastrup, indgang 3, lokale 3.1.2. Der vil være en let  

forplejning undervejs i mødet.  

Det er gratis at deltage i netværket, men tilmelding er  
nødvendig. No-show gebyr på 500 kr. fremsendes, hvis man 
udebliver. Det er tilladt at sende en anden fra virksomheden, 

hvis man selv bliver forhindret på dagen. 

Tilmelding via www.innobyg.dk ellers scan koden med din 
Smartphone. 

Forretningsnetværket er arrangeret og faciliteret af: 


