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Lad os mødes
Fordi fagligt netværk
er uvurderligt
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Sponsor

Velkommen til KONPAs Temadag 2021
Grib chancen! I år er nemlig en unik mulighed for at møde dine kollegaer
i branchen, blive inspireret og samtidig udvide dit værdifulde netværk.
Selvom år 2020 har været et udfordrende år, så står verden ikke stille, og det gør vores
branche heller ikke. Temadag 2021 byder på en række oplæg, der har til formål at give dig
en opdatering på branchens fremtidige muligheder og udfordringer, blandt andet hvordan
vi skal positionere os i forhold til den voksende e-handel og grønne omstilling.

LYRECO FREMMER

BÆREDYGTIGE ARBEJDSPLADSER
Inden 2025 vil vi gøre den cirkulære økonomi til løftestang for udviklingen
af bæredygtige og integrerede løsninger til både kunder og medarbejdere

• Er store internethandelsvirksomheder en trussel eller en mulighed?
• Hvordan ser den grønne omstilling ud i fremtiden?
• Hvilken indflydelse har Covid-19 på iværksætteri?
Til årets Temadag får du ekstra mulighed for at møde kollegaer, udvide din horisont
og dele viden på kryds og tværs af branchen. Interessante oplægsholdere med
rygsækken fyldt af erfaringer vil inspirere dig og sætte branchens fremtid
i et nyt perspektiv. Spis dig mæt i inspiration og underholdning,
en begivenhed du ikke vil gå glip af.
Vi glæder os til at møde dig til KONPAs Temadag
den 2. september 2021 på Hotel Christiansminde ved Svendborg.

Jørgen Foley, formand for KONPA
Tilmelding og pris
Tilmeld flere deltagere fra samme virksomhed og få stor rabat.
Rabatten er inden for den samme kategori. Priserne er ekskl. moms.
Tilmeldingen er bindende fra den 19. august 2021.
Fuldt sortiment
af recirkulerbare
produkter

Indsamling
af brugte
produkter

Afskaffelse af
engangs- og ikke
genanvendelig plast

Afskaffelse af ikkegenanvendelig
emballage

Standarder for
cirkulær økonomi
på arbejdspladsen

Tilmeld dig på www.konpa.dk

Konference inkl. frokost:
Første deltager kr. 1.695 | Efterfølgende deltagere kr. 995

Konference inkl. frokost og middag:
Første deltager kr. 2.095 | Efterfølgende deltagere kr. 1.495

Konference inkl. frokost, middag og
overnatning fra 2. til 3. september:
Første deltager kr. 2.595 | Efterfølgende deltagere kr. 1.995
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09:30 – 10:00
Registrering og networking

En Tork løsning er et bæredygtigt valg
80% af Tork
produkterne i Europa
bærer et eller
flere tredjeparts
miljømærker

Det er målet, at 100%
af de træfibre, Tork
bruger, skal komme
fra leverandører, der
er certificeret i henhold
til FSC®-standarder

250%
flere håndklædeark giver færre
genopfyldninger
og sikrer et bedre
brugerflow

Tork hygiejneløsninger understøtter
et optimeret flow i din virksomhed

Ca. 450 ark
i en fyldt
dispenser

Tork,
et Essity brand

Jørgen Foley, formand for KONPA

Ca. 2100 ark
i en fyldt
dispenser

E-Mobility og E-distribution.
Følg strømmen og bliv
helt elektrisk

15:45 – 16:15
Is- og networkingpause

Torben Fog, stifter og CEO af SPIRII

11:15 – 12:30
Frokost

13:00 – 13:45
Vinderkultur
www.tork.dk · +45 48 16 82 44
tork.dk.kundeservice@essity.com

Mia Wagner, medstifter af Nordic Female
Founders og investor i Løvens hule
Mette Lyngholm, Stifter af Eyda

Peter Bo Rützou, stifter og CEO
af Improveme

H5

14:15 – 15:45
En løvindes fortællinger

11:15 – 12:30

12:30 – 13:00
KONPA Academy og
akademiuddannelserne

Tork PeakServe® Continuous® Håndklædeark, H5

H2

10:00 – 10:15
Velkomst

Troels Bech, tidligere fodboldspiller,
-træner, sportsdirektør og nu også
foredragsholder

13:45 – 14:15
Networking

16:15 – 17:15
Amazon
– trussel eller mulighed?
Ulrik Grevenkop-Castenskiold,
managing partner i Maze-One
Nils Ralund, e-handelsdirektør
i Dansk Erhverv Digital Handel

18:30 – 19:00
Velkomstdrink
19:00
Middag og underholdning
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Multicopy
- en biogasgenerator

Sølv

Improveme udvikler også virksomheder, ledere og medarbejdere til den
højest mulige passion, involvering, performance og lønsomhed. Målet er at
gøre vores kundes virksomhed så attraktiv som muligt. Udgangspunktet er
virksomhedens og medarbejdernes samlede potentiale, både det erkendte
og det ikke erkendte.

Vi skaber værdi for vores kunder ved at hjælpe med at skabe
endnu mere værdi til deres kunder og medarbejdere.

Træ – papir – biogas. For en fossilfri fremtid.
Til at hjælpe dig med at nå dine grønne mål og reducere
dit CO2-aftryk, har vi bygget et biogasanlæg på Nymölla
Pappersbruk i Sydsverige. Der konverterer vi partikler
fra vores procesvand til flydende biogas (LBG) – et
vedvarende brændstof som primært bruges til tungere
køretøjer. Hvert døgn vil anlægget producere nok
biogas til at kunne køre en bybus en gang rundt om
jorden. Tilmed reduceres CO2-udslippet med 90%
sammenlignet med diesel.

improveme
people & business

Fo

ra

The Paper

multicopy.co

PER - B
- PA
IO

fo s s

il free

ur
e

Sammen ændrer vi fremtiden.

D

S
GA

WO
O

Multicopy er det mest bæredygtige valg, og går ikke
på kompromis med hverken kvalitet eller præstation.
Et førsteklasses kontorpapir som genererer vedvarende
energi og hjælper dig til at gøre en forskel.
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by Stora Enso

Vi er Konpa Academys partner
omkring AU-uddannelserne

Sølv

• Moderne ledelse
• Strategisk lederskab
• Lean ledelse
• Ledelse af bæredygtighed
• Projektledelse
• Præsentationsteknik

• Styrk din virtuelle
præsentation
• Bæredygtig
forretningsforståelse
• Rådgivende salg
• Strategisk salg
• Salg og service

Hvis du vil vide mere, kan vi mødes over en uforpligtende kop inspirationskaffe.
Kontakt mig på mobil 22 100 100 eller via mail pbo@improvement.dk
Peter Bo Rützou, Founder & CEO

SPEAKERS
Mia Wagner, medstifter af
Nordic Female Founders og
investor i Løvens hule

Torben Fog, stifter & CEO af SPIRII

Mette Lyngholm, stifter af Eyda

Spirii udvikler og tilbyder ladeløsninger til virksomheder,
boligforeninger, kommuner, regioner og private
elbilister. Spirii blev grundlagt i 2019, og folkene
bag har mange års erfaring fra elbilbranchen. De
har i mange år arbejdet indgående med elbiler,
opladning samt udviklingen af fremtidens transport- og
energisystemer og ved, hvad det kræver at skabe den
bedste ladeoplevelse for alle slags brugere. Torben Fog
skal tale om omstilling til mere bæredygtighed.

Mia Wagner er bedst kendt som investor i DRprogrammet Løvens Hule. Derudover er hun medstifter af Nordic Female Founders, som investerer
i og løfter kvinder i iværksætteriet. Hun er tidligere
koncerndirektør i familievirksomheden Freeway og før
da, var hun praktiserende advokat og konfliktmægler.
Mia Wagner introducerer den succesrige iværksætter
Mette Lyngholm fra virksomheden Eyda, som fik en
investering hjem i Løvens Hule 2020. Eyda producerer
og sælger fitnesstøj til kvinder, og udmærker sig
med en stærk salgsstrategi med udelukkende salg
fra egen webshop og med en målrettet influencer
marketingstrategi.

Peter Bo Rützou,
stifter og CEO af Improveme
Udvikler virksomheder, ledere og medarbejdere
til den højest mulige passion, involvering,
performance og lønsomhed. Målet er at
gøre virksomheden så attraktiv som muligt.
Udgangspunktet er virksomhedens og
medarbejdernes samlede potentiale,
både det erkendte og det uerkendte.

Ulrik Grevenkop-Castenskiold,
managing partner i Maze-One
Ulrik Grevenkop-Castenskiold har mere end 4
års erfaring med Amazon. Han er ansvarlig for
Maze-One i Norden og hjælper til dagligt en række
nordiske kunder med at sælge og markedsføre sig
på Amazon i Europa, USA og Asien.

Troels Bech, tidligere fodboldspiller, -træner,
sportsdirektør og nu foredragsholder
Man starter i gummisko og ender i laksko. Med baggrund
i en spillerkarriere præget af nødvendigheden af at
organisere folkene omkring sig for at kompensere for
egne begrænsninger, udviklede Troels forståelsen for
helheden og teamdannelse. Dette blev indgangen til
det trænervirke, der gjorde Troels til først landets yngste
Superligatræner og med årene den mest erfarne.
Kernen i arbejdet var iver efter at skabe et stærkt team
af forstærkede individer, og det fortsatte ind i rollen
som sportsdirektør for landets mest eksponerede
arbejdsplads, Brøndby IF.

Nils Ralund, e-handelsdirektør i
Dansk Erhverv Digital Handel
Nils Ralund er e-handlens stærke stemme i
dansk erhvervsliv med sin dybe indsigt i de krav,
som digitaliseringen stiller til erhvervslivet –
især i handelserhvervene. Nils trækker på sine
erfaringer som iværksætter, selvstændig,
direktør i FDIH, medlem af forretningsudvalget i
Ecommerce Europe og nu e-handelsdirektør i
Dansk Erhverv Digital Handel.
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LEITZ COSY
FØL DIG
HJEMME

Sponsorer
Arbejdsmønstre er nu
en blanding.
Vi arbejder på kontoret,
i hjemmet og på farten.
Leitz Cosy kombinerer
hjemlig komfort med
førsteklasses kvalitet.
Det minimale, alsidige
design og indbydende
farver i mat finish
skaber et positivt miljø,
uanset hvor du er!

www.leitz.com
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triplus®

www.staedtler.dk
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InterMail er et datadrevet
kommunikationshus, som
rådgiver kunder i at skabe
den mest optimale effekt
af kundekommunikation.
Læs mere på
www.intermail.com

