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Save the date – Almedalen!
För sjätte året i rad är SPP på plats under Almedalsveckan för att diskutera
välfärdens utmaningar och vikten av en hållbar utveckling. - Vi vill lyfta
frågor som är viktiga för branschen men framför allt för samhället i stort,
säger Sarah McPhee, vd SPP.
Hållbar utveckling står även i år högt på agendan och SPP anordnar två egna
seminarier på temat hållbarhet; hållbara konsumenttrender och hållbart
ledarskap.
- Förändringen måste komma från alla håll. Som ledare kan du visa vägen och
staka ut en riktning, men alla måste bidra. Du måste se bortom det
traditionella och hitta nya vägar och affärsmodeller, säger Sarah McPhee, vd

SPP.
-Min förhoppning är att vi genom ett rejält avstamp i Almedalen, ska kunna
vara en katalysator för förändring.
Det första seminariet inleds av Docent Sofia Ulver som delger oss de senaste
trenderna inom hållbarhet och hållbar konsumtion. Därefter diskuterar vi
gemensamt hur vi kan öka engagemanget för hållbarhet generellt och
hållbart sparande mer specifikt.
Det andra seminariet belyser det hållbara ledarskapet och vad som krävs av
framtidens ledare för att ta oss in i framtiden på ett smart och innovativt
sätt.
Seminariet modereras av Henrik Schyffert.
Professor Johan Rockström kommer även att under seminariet berätta om ett
nytt initiativ som handlar om hur vi alla kan bidra för att rädda Östersjön.
Seminarierna efterföljs av ett mingel med fortsatta diskussioner.
Under tisdagen kommer även SPPs Kundcenter vara på plats i den
intilliggande Juicebaren kl. 15-19 för att hjälpa dig att boosta, komma igång
med eller få koll på ditt hållbara sparande.
AGENDA
Hur ser de senaste konsumenttrenderna inom hållbarhet ut?
Datum: 30/6 2015 15:00 - 15:45Plats: Restaurang Vinäger, Hästgatan 4, Visby
Hållbart ledarskap – vad krävs av framtidens ledare?Datum: 30/6 2015 16:00
- 17:00Plats: Restaurang Vinäger, Hästgatan 4, Visby
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