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I industrivirksomhederne er vi bevidste om, at den grønne omstilling er en afgørende sam-
fundsudvikling, som vi er nødt til at forholde os til og agere ud fra.

Overskrifterne er mange, men nogle af de væsentligste er klima og miljø, nedbringelse af 
CO2, bæredygtig produktion, og den måde vi kommunikerer disse indsatsområder til om-
verdenen. I samarbejde med din virksomhed og Community for Digital og Bæredygtig Pro-
duktion i Trekantområdet deler vi erfaring og viden, så din virksomhed bliver endnu stær-
kere i den grønne omstilling.

Netværket er et fagligt netværk, som er målrettet de personer der til dagligt arbejder med 
produktion og den grønne omstilling.

Netværket er for industrivirksomheder i de 7 kommuner i Trekantområdet.
Tovholdere er Jørgen Ranlev fra Vejle Kommunes Erhvervsservice og Lise Daldorph fra Bu-
siness Kolding

Deltagerne fastsætter indholdet og et antal møder, som holdes på skift ude i virksomhe-
derne. Der kan indbydes eksterne indlægsholdere, og der kan trækkes på ekspertise fra 
GTS institutterne som Teknologisk Institut, Force Technology, Alexandra Instituttet samt Er-
hvervshus Sydjylland. 

Netværket evalueres løbende med henblik på at tilrette efter ønsker og behov.

Det er gratis at deltage i møderne. Eventuelle udgifter til eksterne indlægsholdere, betales 
dog af deltagerne. Næste netværksmøde holdes onsdag den 8. december, hvor mødeplan 
og emner for 2022 drøftes. 

Du kan tilmelde dig netværket til:
Jørgen Ranlev, jorrn@vejle.dk Mobil 2134 1371  
Lise Daldorph, lidal@businesskolding.dk Mobil 2924 5934

Community for DIGITAL OG BÆREDYGTIG PRODUKTION i Trekantområdet udbydes af:



HVILKEN VÆRDI 
SKABER NETVÆRKET?

Hvilken værdi giver det dig at deltage i netværket?

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Fusce interdum id nisi vitae blandit. Proin tincidunt erat lacus, 
id cursus arcu dictum quis. Vivamus in nunc felis. Praesent mi 
turpis, volutpat quis dictum eget, auctor at orci. Donec sed 
urna semper, ultricies mauris ut, aliquam nunc”, siger XXXXX.

Plads til logoet fra den 
virksomhed, der 

udtaler sig

Plads til et billede fra den virksomhed, der 
udtaler sig


