
Ett erbjudande till dig som har medlemskap hos EMC, gäller fram till 2020-06-30. 

VIA GRÖNOVATION 
 

 

Vet ni vilken miljöpåverkan er arbetsplats har idag? Vill ni ta fram mål för att minska er 
påverkan och en strategi för hur ni ska klara det? 

Grönovation är en workshop där vår ledare inspirerar, engagerar och utmanar er för att få 
fram en plan för ert miljöarbete. Med hjälp av olika gruppövningar och diskussioner tar vi 
gemensamt fram ert nuläge och drömläge samt de aktiviteter som behöver utföras under 
resan. För att resan ska vara säker förutser vi även vilka utmaningar ni kommer att ställas 
inför och vad ni har för resurser att klara av det. 

 

 Skapa ett miljöarbete baserat på delaktighet 

 Ta fram en plan med tydlig riktning framåt 

 Få en rolig och intressant dag, där nytta förenas med nöje 

 

Paketets innehåll 
 Ett samtal där ni får berätta om er verksamhet och er bransch 

 Utifrån samtalet skräddarsyr vi en workshop till er 

 Vi leder er genom workshopens samtliga delar 

 Efter workshopen får ni möjlighet att lämna en utvärdering till oss 

 Vi sammanställer och sätter ihop planen för ert miljöarbete i samråd med er 

 
Vi är måna om er utveckling och vi ger er inte enbart ny kunskap. Vi lägger också stor vikt vid 
att väcka er nyfikenhet och ert engagemang, då detta är nycklarna till att lyckas på lång sikt. 
Det här är en liten investering för att skapa något stort. Boka en föreläsning med oss redan 
idag. 
 

Praktisk information 
Förberedelsetid: 3 timmar 
Workshopstid: 1 heldag 
Efterarbete: beroende på antalet deltagare 
Plats: hos er eller på distans 
Pris: 950 kr/deltagare exkl. moms (ordinarie pris 1 500 kr/deltagare exkl. moms) 
Betalningsmetod: fakturering efter utfört arbete 

 
Boka på 035-12 13 70 eller info@viaviridi.se och ange att du är medlem hos EMC (för att få 
rabatterat pris).  


