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BÆREDYGTIG VÆKST - JA TAK!
AT GI MENS MAN SELV VOKSER...

Hvordan skaber du bæredygtig vækst i din virksomhed - og i dit (arbejds)liv? Det er et 
spørgsmål, der har optaget mig, lige siden jeg begyndte at arbejde som leder i 90'erne - og 
siden hen som selvstændig og leder af min egen virksomhed, hvor jeg gennem de sidste otte 
år har arbejdet med en klar mission: 

At rådgive og inspirere virksomheder til nytænkning og bæredygtige praktikker, som kan 
skabe både menneskelig og økonomisk vækst. At bidrage til en kultur, hvor man giver, mens 
man selv vokser. At bidrage til en positiv samfundsudvikling – til gavn for både denne og 
næste generation.

Missionen er fortsat den samme, men det er også blevet tid til at vokse hér, og det har ført til 
en masse spændende nyt, som du kan læse mere om nedenfor. 

Du kan selv få taget godt hul på 2012 med minikonferencen ”Sustainable Growth 
Strategies” den 31. januar 2012. For her kan du få inspiration til bæredygtige 
vækststrategier for dig selv og din virksomhed fra bl.a. Aarstiderne, Baisikeli og Social 
Venture Network Europe. Og så er der inden da god mulighed for at du kan fordybe dig lidt 
i nogle af de mange artikler, som jeg har skrevet og bidraget til i løbet af året. 

Et stort og varmt TAK til mine kunder, samarbejdspartnere og ikke mindst til DIG, som følger, 
støtter og anbefaler mit arbejde med at skabe ”vækst, værdi og en bedre verden”. Det er 
jeres hjælp, opbakning og opmuntring, der motiverer og gør det hele muligt.

Rigtig god jul, nyd feriedagene & på glædeligt gensyn i 2012!

Bedste hilsner
Tania Ellis 
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MINIKONFERENCE 31. JANUAR 2012
HVORDAN SKAL DU OG DIN VIRKSOMHED VOKSE I 2012?

Gå ikke glip af årets første minikonference i The Social Business Club. Nemlig tirsdag d. 31. 
januar, hvor vi sætter fokus på de forskellige måder virksomheder – store såvel som små, 
kommercielle såvel som sociale – kan skabe vækst på den bæredygtige måde med 
temaet: "Sustainable Growth Strategies - why size doesn't always matter and small 
can be beautiful too". 

Vi har været så heldige at få forfatter til den internationale bestseller ”Rip off your 
necktie and dance”, Leen Zevenberger, som også er formand for Social Venture Network 
Europe, til at komme og fortælle om hans vækst-erfaringer som iværksætter og som CEO for 
flere multinationale virksomheder. 

På minikonferencen vil du også møde Niels Bonefeld, social iværksætter og partner i 
Baisikeli, som har baseret en stor del af sin vækst på ”shared value” partnerskaber. Og 
du vil møde med-stifter og partner i Aarstiderne, Søren Ejlersen, som vil fortælle om deres 
vækstrejse gennem brug af bl.a. ”tålmodig” grøn venture kapital.

Undervejs vil vi som sædvanlig diskutere, netværke og udveksle praktiske erfaringer omkring 
tiltag, der kan booste din egen (virksomheds) vækst.

Minikonferencen er for dig som fx vil have:

• Indsigt i bæredygtige vækststrategier.
• Idéer til partnerskaber med interessenter.
• Inspiration til dit arbejde med CSR eller til at starte din egen (sociale) virksomhed.
• Et udvidet netværk med andre, som også er interesserede i sociale business 

tendenser. 
Hvis du er hurtig og tilmelder dig inden 31. december 2011, får du som trofast læser af 
dette nyhedsbrev 15% rabat. Alt du skal gøre er at indtaste promotion code: 
"NEWSLETTER" i forbindelse med tilmeldingen. Og hvis du er rigtig, rigtig hurtig, så du er 
blandt de første 10 tilmeldte inden 31. december 2011, får du oveni et gratis eksemplar 
af Leen Zevenberger’s bestseller-bog (værdi 200 kr).
 

  Læs mere om programmet hér

  Tilmelding med rabat inden 31/12 hér
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READING ROOM
ARTIKLER TIL JULEFORDYBELSE

Snup en kop kaffe, læn dig tilbage og fordyb dig i nogle af de forskellige artikler, jeg har 
skrevet og bidraget til i løbet af 2011. 

Læs for eksempel om:

• hvad den nye EU-definition af CSR betyder for din virksomhed
• hvordan du indarbejder samfundsansvarlighed ind i hjertet af medarbejderne og 

forretningsstrategien
• balancegangen mellem barmhjertighed og business
• shared value partnerskaber mellem sociale og kommercielle virksomheder
• hvorfor fremtidens ledere vil være moralens vogtere
• hvorfor samfundsansvar ikke bare er et vestligt fænomen

Du kan også få inspiration fra nogle af mine engelske blogindlæg for The Guardian, Social 
Edge og SustainAbility og ikke mindst min egen blog, The New Pioneers om bl.a. 
feminine værdier i erhvervslivet, socialt intraprenørskab, 7 bæredygtige vækststrategier for 
socialt ansvarlige virksomheder og "philanthrocapitalism".

Eller du kan læse portrætartiklen, "Humanist med blik for bundlinjen", som i september 
prydede forsiden af Jyllands-Postens temamagasin om ansvar og engagement. 

  Se hele artikelsamlingen hér
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ÅRETS HØJDEPUNKTER

2011 har budt på en masse godt, som jeg er dybt, dybt taknemmelig for:

• Foredrag, workshops og rådgivningsopgaver om bl.a. den sociale megatrend, 
forretningsdrevet CSR, shared value partnerskaber, employee volunteering, socialt 
iværksætteri og velfærdsinnovation for kunder som Novo Nordisk, Københavns Kommune, 
Miljøministeriet i Norge, Helsingborg Business Region, Fredericia Kommune, DJØF, Furesø 
Kommune, Personalechefer i Danmark, Realdania og mange flere. 

• I The Social Business Club har vi haft fornøjelsen af at holde minikonferencer om Den 
Indre Globalisering, Employer Branding med Mening og Social Money Talks. Og vores online 
netværk for klubmedlemmer er vokset til over 370! 

• Det er også blevet til en bestyrelsesformandspost for den nye fond "Springsters - 
Velfærdsfonden", som har til formål at fremme socialt innovative løsninger i Danmark.

• Og til en invitation om at indgå blandt Mandag Morgens 10 faste bloggere, som skriver 
om de udfordringer og muligheder, som Danmark står overfor. Fælles for bloggerne er ifølge 
MM, at "de har en fremtrædende rolle i samfundets udvikling, og at de besidder idéerne, 
viljen og evnerne til at gøre en forskel". 

• Jeg har skiftet firmanavn fra Inspiratorium til The Social Business Company, for ”jeg” er 
blevet til ”vi” med kontormedhjælper, praktikant, freelance-assistenter og netværkspartnere, 
som jeg glæder mig til at præsentere på det nye website, der kommer i luften i starten af det 
nye år.

• The Social Business Company har også fået en norsk samarbejdspartner, Kia Luise 
Klavenes, så i 2012 starter vi op i Norge.

Men årets allerstørste overraskelse må nok være, da et DHL-bud en dag i august ringede på 
døren til vores kontor. Med sig havde han en pakke under armen - og i den lå der 6 dugfriske 
eksemplarer af min internationale bog The New Pioneers...... PÅ THAILANDSK! 

Så i 2012 bliver der også sat tid af til et smut til Thailand og Singapore, for at få et indblik i 
best practices inden for virksomheders samfundsansvar, social innovation og socialt 
iværksætteri i nogle af de nye vækstøkonomier.

Long live globalization! :-)
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ÅRETS BEMÆRKNING

I november måned blev jeg inviteret til Ergoterapeutforeningens årskonference for at fortælle 
om, hvordan ergoterapeuter kan blive sociale innovatører. 

Da jeg satte mig ind i taxaen for at blive kørt til konferencecenteret, kiggede chaufføren 
mistænksomt på mig og sagde: "Du ligner ikke en ergoterapeut", hvortil jeg svarede "Hvad 
ligner jeg så?". Chaufførens svar: "En fysioterapeut". 

Den lader vi så lige stå et øjeblik... :-)

Rigtig god jul & godt nytår!  

Nyhedsbrevet fra Tania Ellis er for alle med interesse i innovative og 
bæredygtige erhvervspraktikker, der skaber økonomisk og social værdi. 
Følg også med i seneste sociale business trends på Tania Ellis' website, 
blog, Twitter og Facebook side.

Kender du til andre, som vil kunne have glæde af nyhedsbrevet, er du 
velkommen til at videresende denne mail. Du kan til/afmelde dig 
nyhedsbrevet hér. 

Tania Ellis • taniaellis.com •   te@taniaellis.com   
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