AKCE SE USKUTEČNÍ V HYBRIDNÍ FORMĚ.
ÚČAST NA AKCI JE ZDARMA.

Udržitelnost
jako
byznysová
příležitost

Tři příběhy organizací, které si řekly, že
zodpovědné podnikání chtějí mít jako
základ svého byznysu.
Tři hosté, kteří se podělí o své příběhy a
zkušenosti.
Pokud chcete nahlédnout do světa, ve
kterém sociálně a environmentálně
zodpovědný přístup souzní s prosperitou
firmy, PŘIJĎTE.

Akci si užijete, když:
ve své firmě nebo organizaci přemýšlíte o tom, jak podnikat zodpovědně,
udržitelně a s respektem ke svému okolí,
pokud CSR vnímáte nebo chcete vnímat jako strategii rozvoje své organizace,
produktů a služeb,
pokud chcete slyšet zajímavé lidi a nabrat trochu podnikatelského know-how.
Datum

2. prosince 2021

Hosté:

DANA KALISTOVÁ, KABINET CB

Čas

9.00 - 12.00

Místo

Jihočeská hospodářská komora
(Husova 9, ČB)
a současně ONLINE

Moderátor Roman Hřebecký
Roman je designér a zakladatel studia
Pábení.cz. Věří v dlouhodobě udržitelné
podnikání a rozhodování na základě dat, ne
domněnek.
Pracuje pro komerční, veřejné i neziskové
organizace a pomáhá jim změnit se.

vám poví, jaké to je rozjíždět v jižních Čechách nábytkovou
banku a pomáhat tak vybavovat domácnosti nebo
kanceláře potřebným. A jak s tímto byznysem souvisí reuse
centrum, které dává starému nábytku nový život.

CYRIL KLEPEK, CYRKL
posdílí své zkušenosti o tom, co znamená budovat globální
odpadové tržiště, které propojuje producenty odpadu s
těmi, co ho mohou využít. Jaké to je expandovat do světa,
rozvíjet se v legislativně velmi proměnlivém prostředí a
propojovat téma odpadu a digitálních technologií.

JAN JUNEK, CAFÉ DATEL

rozjel prakticky od nuly se svou ženou Zuzanou v centru
Českých Budějovic kavárnu, ve které legálně zaměstnává
lidi a nekrátí daně. Jejich hodnoty jsou transparentnost,
spolehlivost, udržitelnost a demokracie. Ptáte se, co je na
tom? Že něco podobného je ve vašem oboru normální?
Gastro je v tomhle ale černá ovce...

PŘIHLÁŠKA NA AKCI
E-mail: vachova@jaip.cz / telefon: 608 572 258

