Kom godt i gang med bæredygtighed på
en sjov og spændende måde med spillet
CircularTALK
CircularTALK
baserer
sig
på
samarbejde og dialog, hvor I
kommer hurtigt i gang og videre
med at gøre jeres forretning mere
grøn og bæredygtig. Med spillet
udvikler I:
•
•
•
•

En nuanceret forståelse af miljø,
klima, cirkulær økonomi og
bæredygtighed
Et billede af jeres nuværende
situation
Nye idéer til, hvordan I skaber
forretning, der bidrager til cirkulær økonomi og FN’s Verdensmål
En ny fælles vision og strategisk retning for bæredygtig forretningsudvikling

Spillets formål, indhold og varighed tilrettelægges ud fra jeres konkrete behov
og ønsker. Vi har 3 muligheder at tage udgangspunkt i:
CircularTALK KickOFF til igangsætning og perspektivering af jeres
bæredygtighedsindsats
Her får I det vigtige udgangspunkt for at finde ud af, hvordan I skal forholde jer
og komme videre. I får et nuanceret grundlag for den videre indsats, og danner jer
fælles forståelse af jeres nuværende situation, med mulighed for enkel
idéudvikling. Varigheden er normalt 3 timer.
CircularTALK STRATEGY til udvikling af en strategisk retning for
bæredygtig forretningsudvikling
Her går I dybere med perspektivering af jeres situation og muligheder, og I udvikler
idéer til vision, strategisk retning, og nye initiativer. Her får I et fælles grundlag
for at gå i gang med et strategiforløb. Varigheden er normalt 7 timer.
Begge pakker er inklusiv en skræddersyet indflyvningspræsentation om miljø og
bæredygtighed og facilitering af Third Stone Labs.
CircularTALK eVENT er en specialversion til Medarbejderdage og andre
arrangementer, hvor CirkularTALK kan indgå som et infotainment element, og
er derfor mere gamificeret med holdkonkurrencer og præmier. Det varer normalt
2-3 timer.
Mere info og kontakt: Jacob Fink Ferdinand, jacob@thirdstonelabs.dk, tlf. 4068
0207, og thirdstonelabs.dk/circulartalk

Third Stone Labs fremmer virksomheders og organisationers løsninger til fremtidens bæredygtige samfund.
Vi faciliterer og udvikler nye idéer, koncepter og strategier inden for bæredygtig forretningsudvikling, blandt andet
gennem brug af egne samarbejds- og dialogbaserede spil.
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