Kom i gang med FN’s Verdensmål

Få hjælp til at udnytte det kommercielle potentiale i FN’s Verdensmål
DI har udviklet en værktøjskasse, der hjælper vores medlemmer med
at komme i gang med FN’s Verdensmål. Målet er at anvende Verdensmålene til at skabe værdi, omsætning og resultater på bundlinjen.
Vi kan hjælpe jeres virksomhed med at bruge bæredygtighed og
Verdensmålene som en strategisk del af forretningen.
DI hjælper hver dag danske virksomheder med at styrke deres globale konkurrencekraft ved at bringe dem i dialog med hinanden og via målrettede services.
Vi inviterer året rundt til arrangementer om aktuelle emner på både vækstmarkeder og nærmarkeder. Og vi har kontorer i en række lande, der hjælper medlemmer med at komme godt i gang ude i verden.
Verden er under enorm forandring og kæmpepres. Verdensmålene er de første
redskaber, der tager fat i globale udfordringer som klimaforandringer og ressourceknaphed - og de taler direkte til erhvervslivet. Men hvordan kan virksomheder gribe mulighederne for at bidrage – ikke kun til verden, men også til
deres egen forretning? Og hvordan involverer man kunder, medarbejdere og
partnere?

Viden

Vi hjælper jer
med at finde relevans
i FN’s Verdensmål

Fokus

Vi hjælper med at finde
fokus og forbinde FN’s
Verdensmål med jeres
forretningsstrategi

DI kan hjælpe med:
>> A
 t introducere Verdensmålene for jeres ledelse og medarbejdere,
så det giver mening fra jeres forretningsmæssige udgangspunkt
>> At udarbejde og afstemme en 2030-vision, der beskriver den verden,
jeres virksomhed vil være med til at skabe i fremtiden
>> At udpege de Verdensmål, som er mest relevante for jeres virksomhed
>> At udforske forskellige fremtidige forretningsmodeller
>> At lave en modenhedsanalyse, der beskriver de første og mest relevante
trin for jeres virksomhed

Strategi

Vi hjælper med
at udvikle og eksekvere
jeres strategi

>> At hjælpe jer med at eksekvere jeres strategi og nå jeres mål i Danmark
såvel som i udlandet
Ydelserne og ekspertisen kommer fra DI konsulenter, som har mange års
erfaring herhjemme og i udlandet. Samtidig trækker vi på ekspertise fra DI’s
brancheeksperter.
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Forretningsudvikling i Verdensmålene
Skab resultater for kunder, for bundlinjen og for omverdenen

Hvem

Virksomheder – store, små og mellemstore – der har
interesse for FN’s Verdensmål, men har svært ved at
komme i gang. Vores tilgang er at skabe resultater for
virksomhederne, der viser sig på bundlinjen.
Topledere i virksomheden spiller en afgørende rolle i forandringsledelse og strategi, men mellemledere, salg, R&D,
HR og andre forretningsenheder kan også have gavn af at
anvende Verdensmålene som strategisk redskab.

Hvad

Vores værktøjer og viden vejleder jeres team igennem en
proces, der går fra inspiration til handling. Vi kan hjælpe jer,
uanset om I er bæredygtighedseksperter eller helt uerfarne,
så længe I har ægte engagement.

Hvordan

Vi starter altid med et informationsmøde om vores proces,
hvor vi også kan lære jeres behov bedre at kende. Tilgangen
vil derefter blive tilpasset til jeres virksomhed, kontekst og
behov.

”Verdensmålene giver
en helt ny måde at se på
vores virksomhed på.
Det forpligter virkelig i
forhold til at indgå
strategiske samarbejder
og hjælper os med at
fokusere på nye, bære
dygtige udviklingsmulig
heder, som rækker langt
ud over vores daglige
drift.”
Camilla Haustrup Hermansen,
Director of Business Development, Plus Pack A/S

DI’s seks trin til succesfuldt arbejde med bæredygtighed
og FN’s Verdensmål:

1

Få orden i eget hus

2

Vision

3

Fokus

4

Involvér

5

Afprøv

6

Opskalér

Kortlæg jeres fodaftryk – både positivt og negativt.
Sørg for at udvikle en ambitiøs vision der sætter en kurs
for jeres virksomheds bidrag til en bedre verden igennem
en stærk forretning.

Find de mål og delmål, som er mest relevante for jeres
virksomhed – og de tilhørende forretningsmæssige mål.
Forbered jeres nye strategiplan.

Hvordan kan du komme
i gang?
>> Følg med i vores
LinkedIn-gruppe
>> Hold øje med vores
hjemmeside – vi afholder
løbende konferencer
og seminarer om
Verdensmålene
>> Kontakt vores
konsulenter for et
informationsmøde

Engagér jeres medarbejdere på tværs af virksomheden,
lyt til jeres kunder og kommunikér til jeres interessenter.
Kom i gang med at teste udvalgte tiltag, der skaber værdi.
Eksekvér planen og integrér den i jeres kommercielle strategi.
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