Hvordan bliver vi bedre til at eksponere danske
løsninger via udstillingsvinduer og derved
understøtte mere salg?
-

Kom og få inspiration til, hvordan I som virksomhed kan blive bedre til at bruge de gode
historier i markedsføringen

Sted:

Amager Ressourcecenter (ARC), Vindmøllevej 6, 2300 København S

Dato:

8. maj 2019

Klokkeslæt:

12:30-16:00 (dem der ønsker det kan - efter endt program - komme med rundt og se ARC’s
luftrensningsløsninger)

Punkter på dagsorden
12:00-12:30

Ankomst – vi serverer en sandwich, kaffe, te og vand.

12.30 – 12.40

Velkomst ved Morten Kramer Nielsen, kommunikationschef hos ARC, og Jonas
Fredsted Villadsen, vicedirektør i Dansk Miljøteknologi.

12.40 – 13.00

ARC som udstillingsvindue v/ Peter Blinksbjerg, kvalitetschef, ARC

13.00 – 13.20

Maritime emissionsløsninger i kystnære farvande – demonstrationsprojekt til
havs v/ Lars Overgaard, programleder, Teknologisk Institut.

13.20 – 13.50

Indlæg fra Københavns kommune – Københavns indsats i forhold til ren
luft og samarbejdet med de virksomheder, der leverer løsningerne
(oplægsholder tbc)

13.50 – 14.20

Pause og netværk

14.20 – 14.50

Oplæg om klyngetilgangen til udstillingsvinduer. Hvordan øger vi
eksponeringsfaktoren ved at kombinere flere løsninger, hvad er fordele,
hvad er udfordringerne og lønner indsatsen sig i sidste ende? v/ Lars
Storm Pedersen, Director Strategic Projects and Asset
Management, Haldor Topsøe

14.50 – 15.10

Samspillet med State of Green v/ Mie Johnson, project manager, State
of Green

15.10 – 15.45

Drøftelse i grupper: Hvordan bruger vi udstillingsvinduerne optimalt og
hvilken form skal de antage? (Fysiske/fuld skala projekter, digitale
udstillingsvinduer, brochurer, mv). Hvad skal vi i Luftvisionen videre
fokusere på i arbejdet med udstillingsvinduer?

15.45 – 16.00

Opsamling og afslutning v/ Jonas Fredsted Villadsen

16.00 – 16.45

For dem der ønsker det: Tur rundt for at se på ARCs
luftrensningsteknologier (giv venligst besked om deltagelse når I
tilmelder jer)

Flere oplysninger
Tilmelding sker ved at sende en mail til Luftvisionens koordinator Signe Sonne-Holm
(ssh@danskmiljoteknologi.dk) med navn, titel og organisation.
Ved tilmelding bedes I oplyse om, om I som virksomhed selv benytter jer af udstillingsvinduer og hvilke. Husk
derudover også at oplyse, om I vil med på rundturen i slutningen af dagen samt om eventuelle kosthensyn.
Der er et begrænset deltagerantal, så meld tilbage hurtigt.

På vegne af Luftvisionens parter
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