
WEBINARIUM  
CIRKULÄR 
EKONOMI
Välkommen att delta på Science Park Borås webinarium för dig som vill inspireras och  
skapa dig en förståelse för cirkulär ekonomi! 
 
Detta är del två av två webinarier, där den första delen gav en introduktion till cirkulär 
ekonomi. 

Detta tillfälle behandlar hur omställningen till en cirkulär ekonomi kan påbörjas och lyfter 
exempel från Science Park Borås textila innovationsmiljö. En introduktion till att arbeta med 
cirkulära affärsmodeller ges, liksom en förståelse för hur cirkulär ekonomi innebär ett stort 
men nödvändigt skifte.

DATUM: 3 november kl 13:30 
Webinariet är kostnadsfritt och genomförs av personal från Science Park Borås.  
Vid anmälan får du en länk och ansluter bekvämt från din egen dator när  
webinariet startar. Total tid är ungefär 40 minuter och du ges möjlighet att ställa 
frågor via chat. 

Finansieras bland annat av:

ANMÄL DIG HÄRANMÄL DIG HÄR

https://hb-se.zoom.us/webinar/register/WN_epM_66ziQyqBhtQSGdAv-Q
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Vem kan delta? 
Webinariet lämpar sig främst för  
hållbarhetsansvariga och beslutsfattare 
på företag som vill veta mer om cirkulär 
ekonomi.

Förväntade insikter och kunskap
• Inspiration och förståelse för  

begreppen inom cirkulär ekonomi
• Konkreta exempel från Science Park 

Borås innovationsmiljö
• Konkreta steg för att börja arbeta med 

cirkulära affärsmodeller

Kostnad och anmälan 
Webinariet är kostnadsfritt och genomförs  
av personal från Science Park Borås via  
internet. Vid anmälan får du en länk och  
ansluter bekvämt från din egen dator när  
webinariet startar. Total tid är ungefär 40  
minuter och du ges möjlighet att ställa 
frågor via chat. 

Erik Valvring
Innovationsledare på Science Park Borås 
som arbetat med innovation och  
affärsmodeller i 20 år. Detta tillämpar 
han nu i omställningen till en cirkulär 
ekonomi. Det är även Erik som håller i 
webinariet. 

Science Park Borås arbetar för att möjliggöra 
samhällsutvecklande innovationer i  
Boråsregionen. Vi tillhandahåller kreativa och 
innovativa mötesplatser för människor, företag 
och samhällets aktörer och utgör en central 
del av det regionala innovationssystemet.

Finansieras bland annat av:


