
Business Plan Earth 
Masterclass i bæredygtig forretningsplan for SMV’er



Hvad ender det med?
En fokuseret bæredygtig forretningsplan 
En plan for konkret medarbejderinvolvering
En kommunikationsplan målrettet kunderne
Jeres egen rapport i et professionelt layout
En basis ESG-opgørelse powered by Valified

Platformen & værktøjskassen
Forløbet kører på vores online platform, hvor I bl.a. finder:

Live events
Alt læringsmateriale
Opgaveforklaringer og -templates
Cases

Skal din virksomhed med på den bæredygtige rejse efter 
sommerferien, så tilmeld dig nu et forløb med 5 webinarer á 1,5 
time og med personlig rådgivning. Efter sommerferien starter 
Hansen & Ersbøll Agenda nemlig et nyt Business Plan Earth hold op, 
hvor din virksomhed kan komme med og udvikle en bæredygtig 
forretningsplan.

Masterclass i bæredygtighed



Overblik over forløbet Business Plan Earth

Modul 0: Introduktionsfase
Gennemgang af øvelser og 
skabeloner til moduler
Introduktionsvideoer

Output: Grundlæggende viden om 
bæredygtighed, branchetendenser, 
værktøjer til forløbet samt ESG-
basisopgørelse.

Modul 1: Bæredygtige
udfordringer

De vigtigste bæredygtige tendenser 
Risici for jeres forretning
Brancheudfordringer og nye krav

Output: Overblik over jeres muligheder og 
udfordringer samt prioritering af de mest 
væsentlige.

Modul 2: Bæredygtige 
forretningspotentialer

Udpegning af mest lovende 
forretningspotentialer
Konkretisering af hvor I gør en 
forskel, og hvordan I hjælper verden

Output: Jeres potentialer samt indblik i 
de problemer, I håndterer.

Modul 3: Målsætninger
Fastlæggelse af ambitioner
Definering af jeres vigtigste mål og 
handlinger

Output: En bæredygtighedsplan for to 
udvalgte lovende forretningspotentialer 
og et overblik over jeres handlinger og 
målsætninger i fremtiden. 

Modul 4: Fra strategi til 
handling

Overordnede virksomhedsambition
Kommunikationsplan med konkrete 
aktiviteter
Oversigt over og plan for stakeholdere

Output: En færdig strategirapport og en 
konkret plan med baseline, målsætninger 
og handlinger.

Forløbet består overordnet af 5 moduler, som gør jer skarpe på 
jeres bæredygtige forretningsstrategi.

Skriftlig 
feedback

Skriftlig 
feedback

Mundtlig 
feedback

Mundtlig 
feedback

5 moduler á 1,5 time med 
2 uger mellem hvert modul
→ hele forløbet tager 2,5 måneder

Ca. 3 timers opgaveløsning 
efter hvert modul

I alt ca. 25 timers arbejde

Mundtlig og skriftlig feedback 
efter hvert modul



Hvem står bag?
Forløbet er udviklet igennem 5 år og testet på over 80 virksomheder. 

Lotte Hansen
Partner og direktør i Hansen & Ersbøll Agenda
Mangeårig rådgiver for SMV’er i bæredygtig forretning

Læs 
mere her

Pris og opstart
For 5 moduler, feedback og 1 års abonnement for 1-3 deltagere 
pr. virksomhed: 30.000 kr.

Business Plan Earth har opstart i anden halvdel af august 2022.
(tilpasses efter jeres ønsker, hvis der er mange tilmeldinger laver 
vi 2 hold).

Har I spørgsmål, eller vil I tilmelde jer?
Kontakt Rikke Soede på rikke@heagenda.dk

Vi følger jer 1 år efter forløbet
Med i prisen får I 1 årsabonnement, som blandt andet indeholder: 

2 personlige check-ins Videoguides

Ekspertinterviews Ekstern ESG-rapport
powered by Valified

Inspirationswebinarer

Overblik over de 
vigtigste trends

PlanEarth.com


