
Koko

Pakken består af:

• En 2 timers kondenseret workshop, der vil uddanne jeres medarbejdere i at 
bruge Dialog- og Innovationsspillet “Væredygtighed & Verdensmål” som et værktøj 
i udviklingsprocesser i forbindelse med f.eks. produktudvikling, ledelse, HR eller 
CSR -  med FN´s Verdensmål som ramme. Workshoppen tager udgangspunkt i 
medarbejdernes konkrete arbejdscases, altså noget de har på deres “skrivebord” 
lige nu.

• Alle deltagere i workshoppen får inden workshoppen tilsendt deres eget 
eksemplar af Innovationsspillet, som de efterfølgende selv kan bruge.

Se mere om spillet her: https://www.vaeredygtighed.org/dialogspillet/

Bæredygtig og Væredygtig Innovation i 2021

Priser (inkl moms):

Online workshop 2 timer: 3500 kr. 
Dialog- og Innovationsspil “Væredygtighed & Verdensmål” 

• Normalpris:            249 kr. pr. stk.
• Minimum 10 spil: 200 kr. pr. stk. 
• Minimum 25 spil: 180 kr. pr. stk.
• Minimum 50 spil: 150 kr. pr. stk.

Ved fysisk workshop tillægges 1000 kr. samt kørselsgodtgørelse fra Aarhus (3,44 kr. 
pr. km). Workshoppen kan holdes på engelsk hvis det efterspørges. Spørgsmålskort 
m.m. i spillet er oversat.
Porto for fremsending af spil er medregnet hvis de kan sendes som én samlet pakke 
som I selv viderefordeler. Ved fremsending til de enkelte deltagere pålægges porto 
på 40 kr. pr. spil.

Står din virksomhed overfor at skulle arbejde med FN´s Verdensmål og vil I 
gerne kombinere det med en menneskelig vinkel? I 2021 tilbyder Center for 
Væredygtighed en workshoppakke til virksomheder og andre organisationer

Udtalelser fra kunder: 

”I en verden med hårde KPI’er og fokus på afkast, er det befriende, ja nærmest 
mediterende at blive stillet spørgsmål som ... “Kan krig skabe fred”...”Har du fået 
talt ud med din mor”...”er du bange for at dø” ... Det giver et fantastisk fundament 
til at drøfte de virkelige værdier i livet, og benytte disse diskussioner som afsæt til, 
hvordan vil være sammen f.eks. på en arbejdsplads. Jeg kan klart anbefale”

– Thomas Lykke Olesen, Ejendomskundedirektør Danske Bank Aarhus

”Med workshoppen blev der sat nye perspektiver på de noget abstrakte Verdensmål. 
Nu kan vi i de enkelte afdelinger handle på dem ud fra et værdimæssigt grundlag 
og en ny bevidsthed. Workshoppen gav rig mulighed for at blive konfronteret 
med egne ståsteder, og vi fik helt konkret nye vinkler på konkrete cases og 
arbejdsproblematikker. Deltagerne i workshoppen tog spillet og spørgsmålene til sig 
og har givet udtryk for de vil bruge det i egne afdelinger.” 

-Anette Grunnet, Udviklingskonsulent, VIFIN, Vejle Kommune.
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