
Ondernemers hebben de toekomst voor ogen! 
Ze nemen op tijd beslissingen en trekken als eerste de kar, ook voor het milieu/klimaat.  
CEO’s 4 Climate is een community en informatieplatform voor ondernemers die een  
duurzaam verhaal willen schrijven en zich willen laten inspireren.

In september organiseren we de kick-off om 
daarna te starten met onze roadshows in 
verschillende provincies. Tijdens de diverse 
seminaries gaan we na of de voorgestelde nationale 
oplossingen, geformuleerd in de milieu/klimaat- en 
gezondheidsthema’s, haalbaar zijn op lokaal vlak.  
Dit doen we via een onafhankelijke adviesraad met 
onder meer Prof. Dr. Ignaas Devisch (Philosophy of 
Medicine & Ethics)

We merken dat er een stroom van 
initiatieven ontstaat binnen de 
bedrijfswereld en ver daarbuiten. Maar 
soms is het voor de eindklant moeilijk 
om ‘door het bos de bomen te zien’ 
en concreet actie te ondernemen. 
Wij informeren en inspireren via 
events, nieuwsbrieven, website en 
internationale cases.

www.ceos4climate.eu
Info@ceos4climate.eu 

+32 56 37 28 75 

SCHRIJF U NU KOSTELOOS IN!

Bevestig uw aanwezigheid voor 06/09, via www.ceos4climate.eu/lancering  
en maak deel uit van een toekomst gericht op het welzijn van iedereen.

UITNODIGING

LANCERINGSEVENT

OP HET PROGRAMMA:

SPREKERS EN PANELLEDEN:

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. 

Platform voor CEO’s
die werken aan een
duurzame toekomst.

PRAKTISCHE INFO

Datum:   Dinsdag 15 september 2020

Locatie:  Studio 100 Pop-up theater, Puurs

Start:    09u00

Einde:    12u30 met aansluitend ‘walking dinner’  
         en netwerk opportuniteiten

Keynote: Frank De Winne (ESA)  

 Alexander De Croo (Politicus)

Danny Van Assche (Unizo)

Hans Maertens (Voka)

Jan Goossens (Aquafin)

Koen Staut (Aerocircular)

Elke Weylandt (Trek Segafredo)

Bart Devos (Responsible Business Alliance)

Michiel Clyncke (Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck)

Hans Bourlon (CEO Studio 100)

Jonathan Holsslag (Politicoloog en Chinakenner)

Valérie Thys (Weervrouw)

Chris Goossens (Sportdokter en dieetarts)

Special act: Ozark Henry

CEO’s 4 Climate inspireert bedrijven om 
duurzaam te ondernemen en zo sneller 
en beter bij de eindklant te komen.

15 september 2020 - 9u 

Ontdek samen met ondernemers en tal van experten 
hoe ook u het verschil kan maken.

We nodigen u graag uit op ons  
gratis lanceringsevent!


