Platform voor CEO’s
die streven naar een
duurzame toekomst.

Uitnodiging

Lanceringsevent

31 maart 2020 - 9.00u - Ghelamco Arena Gent
Beste,
U kan er niet meer omheen. Alarmerende berichten over het klimaat zijn al een hele
tijd dagelijkse kost. Politici en belangengroepen voeren eindeloze debatten en zoeken
naar oplossingen. We merken echter dat er een stroom van initiatieven en bewegingen
ontstaat, en dat we als westerse maatschappij op een keerpunt staan. Zowel bedrijven
als individuele personen ondernemen pogingen om hun ecologische voetafdruk te
beperken. Maar soms is het moeilijk om ‘door het bos de bomen te zien’ en concreet
actie te ondernemen.
CEO’s 4 Climate is een community van
bedrijfsleiders die willen bijdragen tot
ecologisch ondernemen waarbij
de focus ligt op het resultaat.

De klimaatproblematiek houdt me al
mijn hele leven bezig. Als ondernemer
heb ik ontdekt dat ik een wezenlijk
verschil kan maken. Met ‘C4C’ wil ik
andere bedrijfsleiders inspireren en
aantonen dat ecologie en economie
hand in hand gaan. Meer nog, een
rendabele businesscase is essentieel
om de klimaatproblematiek op
structurele wijze aan te pakken.

CEO’s 4 Climate (C4C) zal het komende jaar verschillende
thema’s aankaarten en hier telkens concrete businessgerichte oplossingen aan koppelen.
Dat doen we door verschillende keynote speaker events
te organiseren in heel Vlaanderen. Aanbevelingen van het
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het
Europees Milieuagentschap en het Instituut voor Landbouw-,
Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) worden verwerkt tot
concrete aanbevelingen.

Roland Maes

Deze aanbevelingen presenteren we in samenwerking met
de lokale politiek en wetenschappers aan bedrijven, die zo
duurzaamheid aan rendabiliteit kunnen koppelen.
Roland Maes, CEO van
CRM Group in Waregem, en
zijn dochter Kelly richtten samen
‘CEO’s 4 Climate’ op met Gella
Vandecaveye als ambassadrice.

Maar ‘first things first’ …

We nodigen u graag uit op ons gratis lanceringsevent!
Keynote speakers en panelleden:
Op het programma:

•
•
•
•
•
•

Vooraanstaande deskundigen uit de
bedrijfs-, wetenschappelijke-, sport- en
politieke wereld geven u, via keynotes en
panelgesprekken, verrassende ‘insights’
en aanbevelingen die leiden tot een
‘win-win-win’ voor uw onderneming,
voor het klimaat én voor de eindklant.

Alexander De Croo (Politicus)
Meyrem Almaci (Politicus)
Hans Maertens (VOKA)
Danny Van Assche (Unizo)
Jan Goossens (Aquafin)
Koen Staut (Aerocircular)

•
•
•
•
•
•

Nick Nuyens (Pro Cycling)
Elke Weylandt (Trek)
Jonathan Holslag (Politicoloog)
Chris Goossens (Sportarts)
Nic Balthazar (Regisseur)
Valerie Thys (Weervrouw, docent)

Special act: Ozark Henry

Praktische info
Datum:

31 maart 2020

Locatie:

Ghelamco Arena Gent

Start:

09u00

Einde:

12u00 met aansluitend ‘walking dinner’
en netwerk opportuniteiten.

Schrijf u nu kosteloos in!
Bevestig uw aanwezigheid voor 29/02, via www.ceos4climate.eu/lancering
en maak deel uit van een toekomst gericht op het welzijn van iedereen.

We believe in the power of companies!

www.ceos4climate.eu
Info@ceos4climate.eu
+32 56 37 28 75
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