
Från ord till handling - Nu skapar vi nya möjligheter

A Sustainable Tomorrow - Kompetensutveckling

Med Rebecka Carlsson, hållbarhetsentreprenör och utbildad i 
exponentiella teknologier på Singularity University, NASA

Hela världsekonomin ska bli klimatneutral på bara tre decennier och hållbarhet håller på att bli en av de affärsmässigt 
mest disruptiva krafterna, på motsvarande sätt som digitaliseringen. Framtidens vinnande affärsmodeller är 
hållbara – men vilka det mer konkret bör handla om är olika för respektive företag. 

Välkommen till en framtidsinriktad masterclass i hur man utvecklar hållbara affärsmodeller och klimatlösningar som 
får stor effekt. 

Masterclassen ger er:
● En crash-course i hur man utvecklar skalbara hållbara affärsmodeller – med exponentiellt tänkande, exponentiella 
   teknologier och exponentiella beteendeförändringar.
● Centrala ramverk för klimat och hållbarhet – som möjliggör förhållningssättet ”science as a blue-print for innovation”. 
● En översikt över 100 klimatlösningar och 15 särskilt relevanta hållbarhetstrender att utveckla ytterligare hållbara 
   affärsmodeller utifrån.
● Sustainable Business Canvas, ett affärsutvecklingsverktyg ni kan använda för att utveckla framtidens hållbara 
   företag. 
● Guidad affärsutveckling och personlig rådgivning för respektive företag.

Föreläsningar varvas med workshops. Alla deltagare får också boken Exponentiell klimatomställning, en gedigen 
guide i hur man utvecklar ledande hållbara företag, att använda i det fortsatta arbetet. 

REBECKA CARLSSON är hållbarhetsentreprenör och rådgivare. Hon har startat en handfull hållbarhetsföretag, 
arbetat som politiskt sakkunnig till Sveriges klimat- och miljöminister och utbildats i exponentiella teknologier vid Sing-
ularity University på NASA. 

2020 var hon finalist till ”Årets talare” och hennes bok Exponentiell klimatomställning lanserades i september 2020. 

När: Den 23 november 2020.

Utveckla exponentiella klimatlösningar och 
framtidens vinnande affärsmodeller

AST tar nu steget vidare och skapar möjligheter för dig att under hösten aktivt jobba vidare med ditt 
hållbarhetsarbete i 4 blockpass med 8 oberoende dagsutbildningar. Strategiarbete, kommunikation, ledarskap 
och mindset är de olika temana. Varje utbildning ger dig en unik plattform med verktyg för hur du ska föra 
arbetet vidare i ditt sammanhang. Vi erbjuder dig tillgång till en mentor för vägledning och feedback. 

 - Samtliga utbildningar är heldagsutbildningar. Fysiskt möte eller digitalt.
 - Vi begränsar oss till max 12 deltagare per utbildningsdag vid fysiskt möte.
 - Vi håller till på Hotell Skansen i Båstad som garanterar anpassning efter 
   Folkhälsomyndighetens regler.
	 -	Kostnad	per	dag	är	9	800:-	exkl	moms.	För	anmälan	till	fler	kurser	erhålls	25%	rabatt	på	dessa.
 - För mer info och anmälan: Maila till kompetensutveckling@asustainabletomorrow.se.
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