FAGFORUM 2021
BÆREKRAFTIG OG DIGITALT

Kosmetikkleverandørens forening inviterer
hele bransjen til årets fagdag!
Også denne gangen blir det et digitalt fagforum som vi håper vil gi faglig påfyll.
Foruten faste poster omkring markedsutviklingen, vil årets fagforum rette oppmerksomheten mot bærekraft og hva kosmetikkbransjen kan bidra med på dette viktige området
– både fra et lokalt og et internasjonalt perspektiv.
Til slutt vil en av norges aller beste foredragsholdere gi oss en motivasjonsboost!
Gå ikke glipp av Pellegrino Riccardi!
OKTOBER

13

ONSDAG 13. OKTOBER 2021
TID: 09.00 – 12.00
Bindende påmelding gjøres til post@klf.no med angivelse av navn og
e-postadresse innen 11. oktober 2021.
Link til deltakelse blir sendt alle påmeldte senest 15 minutter før møtestart.

KR

KLF-medlemmer: 			 kr. 400,Handelen:				 kr. 600,Andre:				 kr. 1200,-		 Prisene er eks. mva.

Vi håper du er med oss den 13. oktober!

VELKOMMEN!

PROGRAM
09.00 – 09.30		 Utviklingen i handelen i Norge
						Knut Erik Rekdal, analyseansvarlig, NHO Service og Handel

09.30 – 10.00		 Utviklingen av kosmetikkmarkedet i Norge
						Andreas Aaserud, Country Lead, L’Oréal Norge

10.00 – 10.05		 PAUSE
						BÆREKRAFT – hva gjør bransjen?
10.05 – 10.10		 Cosmetics Europe – frivillige tiltak for hele bransjen i Europa
						John Chave, Director General, Cosmetics Europe

10.10 – 10.30		 L’Oréal For The Future – Ambisiøse bærekraftsmål i praksis
						Hanne Haukenes Karud, Business Unit Manager og bærekraft						ansvarlig, L’Oréal Norge

10.30 – 10.45		 Bærekraft i lokalt/norsk perspektiv
						Anne Støren, Head of Marketing & Innovation Sustainable Living,
						Orkla Home & Personal Care

10.45 – 11.00			 Bærekraft – NorgesGruppen
						Ane Simonsen, junior fagsjef kvalitet og miljø, NorgesGruppen

11.00 – 11.15			 Bærekraft – Grønt Punkt Norge
						Johannes Daae, utviklingssjef, Grønt Punkt Norge

11.15 – 11.20		 PAUSE
11.20 – 11.50		 Hvordan skape LA DOLCE VITA på arbeidsplassen
						Pellegrino Riccardi, tverrkulturell ekspert og motivator
Foredrag som kan deles vil bli sendt deltakerne i etterkant av arrangementet.
Arrangør: Bransjerådet for kosmetikk og hygiene

