
Minikonferanse

Praktisk informasjon

Tid: Onsdag 4. September  kl. 15.00 - 19.00 
Sted: PS:hotell, Maridalsveien 13/C Vulkan, 0175 Oslo

Priser:

Ikke-medlemmer:  950 kr 
Basic Club medlemmer: 650 kr 
Premium Club medlemmer: inkludert i medlemsskapet 
Studenter & Start-ups: 250 kr

Priser er ekskl. MVA og inkl. kaffe, te og vann. 
Det vil i tillegg være mulig å kjøpe småretter og  
andre forfriskninger fra menyen på PS:hotell.

Minikonferansen er for deg som:

•	Ønsker	konkret	inspirasjon	til	eget	arbeid	med	 
samfunnsansvar (CSR)

•	Er	gründer	og	har	startet	en	virksomhet	med	et	 
sosialt formål

•	Vil	ha	overblikk	over	feltet	social	business/ 
samfunnsansvar

•	Gjerne	vil	lære	av	andre	virksomheters	praktiske	erfaringer

•	Har	lyst	å	treffe	andre	med	interesse	innen	dette	feltet

•	Vurderer	å	bli	medlem	i	The	Social	Business	Club

The Social Business Club er et internasjonalt inspirasjonsnettverk  
for bedrifter og samfunnsinnovatører som jobber med eller har 
interesse for innovativ og bærekraftig forretningsutvikling som  
både skaper økonomisk og samfunnsmessig verdi. Blir du medlem  
av The Social Business Club får du tilgang til et online nettverk  
med mer enn 1000 medlemmer. Basis medlemskap er gratis,  
og du kan melde deg på her: www.thesocialbusinessclub.com

Nye tider – nye forretningslogikker
Et bærekraftig næringsliv åpner opp for nye forretningsmuligheter, men også en rekke utfordringer.  
Hvilke erfaringer har internasjonale pionerer gjort seg – og hva kan vi lære av dem? 
Tania Ellis, forfatter, social business ekspert og gründer av The Social Business Company 

Sosialt entreprenørskap – velgjørenhet i ny innpakning?
Du kan godt ha hull i CV-en, og gjerne ha hatt et rusproblem, kanskje ha kognitive lærevansker, og  
til og med være uten bosted. Hos PS:hotell er det hjertet som driver forretningen. Hvordan er det mulig  
å gjøre godt og tjene penger samtidig? 
Randi Kvissel Haugen, hotelldirektør, PS:hotell 

Sosiale partnerskap – good business?
IKEA har lang tradisjon for å utøve aktivt samfunnsansvar gjennom langsiktige partnerskap med NGOer  
og internasjonale hjelpeorganisasjoner. Hvordan kan et sosialt partnerskap være plattform for forretningsutvikling,  
og hvilken sosial og økonomisk verdiskaping gir det?
Nina Schefte, sustainability manager, IKEA Norge

B-Corporations – a global business force for good
Mer enn 700 virksomheter i USA og Canada er sertifisert som B-Corp, og interessen for organisasjonens  
misjon sprer seg nå blant store virksomheter i Europa. Hva kjennetegner en B-Corp virksomhet, og hva er  
fordelene ved denne bedriftsformen? 
Marcello Palazzi, co-founder, B Lab Europe (innlegg vil være på engelsk)

Program

Minikonferansen arrangeres av TANIA ELLIS – The Social Business Company®

CSR, sosialt entreprenørskap og corporate social inno-
vation er forretningsmetoder som høster anerkjennelse 
nasjonalt og internasjonalt, men hvordan kan en virk-
somhet i praksis få økonomi og samfunnsansvar til å  
gå hånd i hånd?

Dette vil du få noen konkrete eksempler på når vi  
inviterer deg til vår første minikonferanse i The Social 
Business Club i Norge. Vi introduserer deg for den 
sosiale entreprenøren som har sett verdien i å jobbe 

kommersielt, den kommersielle virksomheten som  
har sett verdien i at jobbe sosialt, og den internasjonale 
entreprenøren som driver en global organisasjon av 
samfunnsansvarlige bedrifter.

Tania Ellis, dansk-britisk ekspert på sosiale og bære-
kraftige forretningstrender innleder konferansen ved å  
gi deg en oversikt over de siste internasjonale trendene 
som bygger på bærekraft, samfunnsansvar, etikk og 
mening.

Fra hardcore business  
til heartcore business
En	minikonferanse	om	hvordan	din	virksomhet	kan	 
skape	verdier	for	samfunnet	og	bedriftens	egen	bunnlinje


