
ØSTJYSK TOPMØDE 2018  
PROGRAM

16.00 
Velkomst – Hvorfor har vi brug for  aktivistiske virksomheder?
v. Peter Sørensen, medlem af Business Region Aarhus’ poli-
tiske styregruppe og borgmester i Horsens

16.05 
Hvad er Corporate Activism og hvorfor skal virksomhe-
derne forholde sig til det? Direktør Nille Skalts fra B-Corp 
Danmark introducerer de tre begreber:
- CEO-aktivisme
- Forretningsmodel-aktivisme
- Bevægelses-aktivisme

16.20 
Tony Chocolonely er på få år blevet Hollands største cho-
koladebrand ved at arbejde for at udrydde slaveriet på ka-
kaofarme. Mød Eveline Raymans med titlen Silver Sparkle, 
som er på Skype. Hun fortæller historien om Teun og Tony 
Chocolonely og deres ambition om at gøre al chokolade-
produktion i verden uafhængig af slavearbejde.

16.40 
Workshop – Hvad er du indigneret over? Hvad mener du 
noget om? Hvilken dagsorden kan du eller din virksomhed 
være med til at sætte?
- Find din sag
- Find din indre aktivist

17.00 
Mød danske virksomhedsledere, der har vekslet holdnin-
ger til handlinger og bruger virksomheden aktivt til at flytte 
kundernes holdninger. Hør hvorfor de gør det og hvad kun-
derne siger til det.

Michael Løve – CEO – Netto International
Lars Aaen Thøgersen – udviklingschef – Peter Larsen Kaffe
Anders Barsøe – direktør – Letz Sushi
Hans Axel Kristensen – direktør – Plastix A/S

17.45 
Pause

18.00 
Workshop – Hvor lidt skal jeg flytte mit værditilbud for at 
blive corporate activist?
 Regn på det - kan det betale sig?
- Hvor kan jeg gøre en forskel?
- Hvordan skal jeg gøre det?
- Hvornår skal jeg gøre det?
   
18.30 
Lær af de bedste corporate activists i verden. Activism Ma-
nager Chris Miller og Global Head of Integrated Marketing 
Jay Curley fra Ben & Jerry’s traf en beslutning en fredag efter-
middag, som kom til at påvirke både hverdagen og den of-
fentlige dagsorden for millioner af mennesker dagen efter. 
Få et eksklusivt indblik i deres strategi og erfaringer med at 
bruge virksomheden til aktivisme. Chris Miller og Jay Curley 
er med via Skype.

18.55 
Tak for i dag
v. Jan Petersen, formand for Business Region Aarhus og 
borgmester i Norddjurs

På din vej videre får du et lille værktøj – en workbook – og 
dermed nemmere ved at veksle din holdning til handling.

DET ER OP 
TIL DIG, 
DIREKTØR!

Mandag, den 8. oktober kl. 16.00-19.00

Insero Atrium – Forum Horsens, Langmarksvej 53 i Horsens 

TÆT DIALOG MED INTERNATIONALE VIRKSOMHEDSLEDERE
Eksklusiv mulighed for at stille spørgsmål til Chris Miller  
fra Ben & Jerry’s og Eveline Raymans fra Tony Chocolonely 
via Business Region Aarhus’ facebookside. Alle deltagere får svar 
på deres spørgsmål under ØSTJYSK TOPMØDE.


