Vækst, udvikling og bæredygtighed

Er din virksomhed parat til den
cirkulære økonomi?
Tid:
Tirsdag den 8. maj
2018
kl. 09.00 - 15.30

Sted:
H.J. Hansen
Genvindingsindustri A/S
Havnegade 100
5000 Odense C

Hvis fremtidens vækst skabes i den cirkulære økonomi, hvad
svarer du så dine kunder, når de spørger dig, om du vil være med i
et udviklingsprojekt om ”design for circularity”? Har du overvejet,
hvordan dine produkter eller underleverandørkompetencer er
profileret, og har du de rigtige værktøjer i kassen?
På branchedagen lader vi bl.a. kunderne fortælle om deres
forventninger og samler nogle væsentlige bidrag og case
eksempler, så du går fra dagen med håndgribelig viden om,
hvordan du begynder at tænke cirkulært i praksis! Og vi afholder
dagen på en virksomhed, der er etableret på et cirkulært
forretningsgrundlag for mere end 100 år siden.
Hos H.J. Hansen Genvindingsindustri får du både et indblik i,
hvorledes du sikrer den mest optimale håndtering af de metaller,
du benytter i produktionen – samt en rundvisning på pladsen, hvor
forskellige højteknologiske anlæg og processer genskaber
værdifulde metal-ressourcer fra skrot.

Pris:
Deltagelse er gratis.

Mere information:
Chefkonsulent
Jim Hansen,
Aluminium Danmark/
Industrisamarbejdet
Tlf.: 3377 3355 eller
e-mail: jimh@di.dk

Tilmeldingsfrist:
Tilmelding sker efter
først-til-mølleprincippet, dog
senest mandag den
30. april 2018 på
nedenstående link:
TILMELD DIG HER

Program:

09.00 – 09.30
Ankomst og registrering
09.30 – 09.40
Velkomst
v/Chefkonsulent Jim Hansen, Aluminium Danmark/
Industrisamarbejdet
09.40 – 10.10
Fremtidens virksomheder har fokus på cirkulær økonomi er du klar?
v/Miljøpolitisk chef Karin Klitgaard, DI

10.10 – 11.00
Fremtidens byggeri ER GRØNT!
v/Partner Arkitekt maa Julian Weyer, C.F. Møller
Hvordan ser arkitekter på brugen af aluminium i byggeriet – og er
der potentiale for tættere udviklingssamarbejde i værdikæden?
Kom og oplev en stor international dansk arkitektvirksomheds
vision om arkitektur og bæredygtighed, og hvordan aluminium
passer ind i billedet.
11.00 – 11.45
Hvordan kan man benchmarke sig mod andre virksomheder
i branchen?
v/Seniorforsker Daniela C. A. Pigosso og professor, ph.d. Tim C.
McAloone, DTU, institut for mekanisk teknologi, MATChe
Hvor parat er din virksomhed til at designe produkter, services og
forretningsmodeller, der er parate til den cirkulære model og
hvilken strategi skal du sigte efter? 70 virksomheder fordelt på 6
industrisektorer er allerede i gang med at benchmarke sig på
MATChe's digitale platform. MATChe er et 3-årligt program drevet
af et konstorie bestående af DTU, DI, Miljøstyrelsen og CHORA
Connection.
11.45 – 12.45
Frokost & networking
12.45 – 13.45
Fra skrot til ny ressource – introduktion til og rundvisning
på H.J. Hansen Genvindingindustri A/S
13.45 – 14.15
Få maksimeret værdien af dit produktionsscrap
v/Produktchef Thomas Reeholm Due, H.J. Hansen
Genvindingsindustri A/S
Hør, hvordan du sikrer mest mulig værdi for dit metalskrot – både
gennem enkel, men effektiv sortering, men også ved effektivt
design for recycling løsninger.
14.15 – 15.00
Nyt liv til gamle ikoner
v/Senior Manager Lyle Clarke, Concept Exploration & UX Design
Klip ledningerne og gør dine højttaler-møbler trådløse. Hør en
spændende case om ReCreate, B&O's første skridt i en cirkulær
designstrategi.
15.00
Afslutning på dagen med spørgsmål, networking og en
sandwich

