
Byg Din Egen CSR Business Case 
How-To-Masterclass I  5 Okt. + 14 Nov. 2017 

Formålet med denne masterclass er at... 
  
Give dig inspiration, værktøjer og vejledning til 
opbygning af din egen business case for CSR, så 
du får skabt intern buy-in. 
 
Sådan er masterclass’en bygget op: 
 
Inden opstart vil du blive bedt om at besvare en 
række spørgsmål, så vi har mulighed for at 
forberede og skræddersy masterclass'en rundt om 
dine og de øvrige deltageres særlige behov og 
fokusområder.  
 
Dag 1 (5. oktober): Du bliver klædt på med 
relevant inspiration og værktøjer, så du er klar til 
efterfølgende at gå hjem og arbejde videre med 
din egen business case. 
 
I den mellemliggende periode får du adgang til en 
lukket online gruppe, så der er løbende mulighed 
for at udveksle med Tania Ellis og de øvrige 
deltagere. 
 
Dag 2 (14. november): Du præsenterer og får 
feedback på din egen business case. 
 
Underviser & tovholder: CSR-ekspert Tania Ellis. 
 

Masterclass’en er til dig som ... 

•  Har ansvaret for virksomhedens CSR-indsats. 
 

•  Ønsker at få skabt intern buy-in fra ledelse eller 
kollegaer. 

•  Mangler gode argumenter og overbevisende 
fakta, der viser de mange forretningsfordele ved 
at arbejde strategisk med virksomhedens 
samfundsansvar.  

Selvom mange virksomheder er i fuld gang med at 
systematisere deres arbejde med CSR, er det ikke 
altid ensbetydende med, at det er en disciplin som 
ledelsen eller resten af organisationen har købt ind 
på. 
 
•  Så hvordan opbygger du en god business 

case for CSR internt i virksomheden? 
 
•  Hvordan præsenterer du den, så det ikke bare 

bliver en masse kedelige slides? 
 
•  Hvordan får du ledelsen til at se (forretnings) 

mulighederne ved at arbejde med CSR? 
 
•  Og hvordan inspirerer du dine kollegaer, så de 

får lyst til at arbejde meget mere med CSR og 
ikke bare ser det som en ekstra byrde? 

 
Det vil du få både inspiration og værktøjer til på vores 
”Byg Din Egen CSR Business Case” masterclass, 
hvor vi sammen tager arbejdshandskerne på, så du 
får både struktur og konkrete input til opbygningen af 
din egen business case for CSR.  
  
Der er tale om et eksklusivt og skræddersyet forløb 
for max. 6 deltagere, så der bliver god mulighed for 
udveksling og sparring.  

 

Praktisk information: 

Afholdelsesdatoer: 5. okt. + 14. nov. 2017 
 
Tid begge dage: kl. 0900-1600. 
 
Sted: København (adresse følger) 
 
Pris: 9.500 kr. + moms 
 
Tilmeldingsfrist: 25. september 2017 
 
Send din tilmelding til te@taniaellis.com 
 
Har du spørgsmål til forløbet, så ring 
gerne til os på tlf. 32142295.  
 

thesocialbusiness.academy 


