Hållbar dunhantering dunets väg till färdig produkt och försäljning.
Vilka fällor finns det på vägen?
Tid: Måndag 2 maj kl 13.00 - ca 17.00
Plats: Svensk Handel, Regeringsgatan 60, Stockholm
Hållbar värdekedja inom dunhantering. Vad skall man tänka på? Fallgropar? Kontroll? Hållbara inköp.
Förståelse för att rätt värdekedja kopplat till produktionen bidrar till högre marginaler.

13.00 - 13.40

13.40 - 14.00

14.00 - 14.30

Varför är en god djuromsorg så
viktigt för företag att ta hänsyn till?
Vad kan tänkas dyka upp i media
framöver?
Johan Beck Friis, veterinär
Levandeplockat dun på agendan,
Historik och nuläge
Lars-Eric Sjölander, GreenIT
Djurlagstiftning om gäss och ankor:
Sverige, EU, Kina & övriga världen
Leif Lövström, GreenIT

14.30 - 14.50

Kaffe

14.50 - 15.20

Hållbar dunhantering - djur och etik
Johan Beck Friis, veterinär

15.20 - 15.40

Hållbar dunhantering, miljö och csr
Lars-Eric Sjölander, GreenIT

15.40 -16.30

Hållbar dunhantering, inköp
Maria Svanehed, GreenIT

ca 16.30

Avslutande diskussion

Moderator: Leif Lövström, GreenIT. Under dagen deltar också Maria Sandow från Svensk Handel.

Kursavgift: 4 950 SEK + moms. Dokumentation ingår.
Målgrupp - detaljhandelsföretag och grossister. Anmäler man två eller fler
personer från samma företag utgår 25 % rabatt på hela kursavgiften.
Sista anmälningsdag 26 april 2011. Anmälan är bindande.
Anmälan sker till: info@greenit.se eller på 08/556 00 185.

GreenIT har mångårig erfarenhet att hjälpa kläd, textil och skoföretag med att få koll på hållbara frågeställningar, etik, miljö och sociala frågor.
Gott management kort och gott. GreenIT utvecklar just nu ett miljöbedömningsverktyg, Ecobacktracker, för kläd, textil och skobranschen.
www.greenit.se
Lars-Eric Sjölander, GreenIT och Johan Beck Friis har erfarenheter av att granska och kvalitetssäkra internationella dunleverantörer, från
farm och transport till slakt och produktion.
Maria Svanehed.f.d Country Manager för Hemtex Shanghai. Maria är expert på värdekedjan när det gäller inköp av dun. Hon har också
studerat värdekedjan i Kina i områden där levandeplockat dun sägs vara relativt vanligt.

Arrangeras i samarbete med Svensk Handel

