
DET ER OP 
TIL DIG, 
DIREKTØR!

Direktører har den ubetingede fordel, at de kan lave om på 
verden med et knips. Deltag i ØSTJYSK TOPMØDE, og hør 
mere om den virksomhed, som traf en beslutning en helt 
almindelig fredag og endte med at påvirke både hverdag 
og den offentlige dagsorden for millioner af mennesker 
dagen efter.  

Investér energi i at veksle holdning til handling, og se resul-
tatet på bundlinjen. Få inspiration fra andre virksomheder, 
som bruger aktivistens værktøjskasse og får en konkur-
rencefordel. Vær med på ØSTJYSK TOPMØDE 2018. Du er 
hermed inviteret. 

Aktivister forandrer verden. De gør det hurtigt, og virk-
somheder, som forstår at arbejde aktivistisk, sætter dags-
ordenen i en verden, hvor forbrugere og investorer stiller 
nye krav til handling.

På blot tre timer bliver du klogere på:
• Hvordan stiller forandringerne din virksomhed?
•	Hvad	kan	I	mene	noget	kvalificeret	om?	
• Hvordan kan I veksle de holdninger til handling?

Du får også adgang til en værktøjskasse, som sender dig 
videre på rejsen til at blive CEO-aktivist, forretningsmo-
delaktivist eller bevægelsesaktivist.

Få oplæg, dialog, workshops og en workbook, du kan tage 
med  hjem og bruge med det samme.

Mød samtidig andre, der også har tænkt sig at være blandt 
de 1.000 ledere på verdensplan, som de næste 1.000 dage 
triller FN’s Verdensmål helt ind over målstregen.

Tilmeld dig her før de andre (begrænset antal pladser) og 
senest den 4. oktober: 

https://www.tilmeld.dk/topmoede18

Det er gratis at deltage i konferencen.

INVITATION TIL ØSTJYSK TOPMØDE 2018

Mandag, den 8. oktober kl. 16.00-19.00

Insero Atrium – Forum Horsens

Langmarksvej 53 i Horsens

VÆR BLANDT DE FÅ, SOM KAN OPLEVE  

VIRKSOMHEDSAKTIVISTER FRA UD- OG INDLAND:

Chris Miller – Activism Manager – Ben & Jerry’s

Eveline Raymans – Strategic Advisor – Tony Chocolonely

Michael Løve – CEO – Netto International

Lars Aaen Thøgersen – udviklingschef – Peter Larsen Kaffe

Anders Barsøe – direktør – Letz Sushi

Hans Axel Kristensen – direktør – Plastix A/S

Nille Skalts – direktør – B Corp

CORPORATE ACTIVISM:
Hvorfor gøre noget godt for et par  
millionærer, når man kan gøre noget  
godt for et par millioner af mennesker?


