
  

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τρίτη, 8 Μαΐου 2018 

Στις 5 Οκτωβρίου το Sustainability Forum 2018 

Με ομιλητές διεθνούς φήμης 

Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά το Sustainability Forum, a training, networking and 

professional development event θα γίνει το σημείο αναφοράς για την αειφορία, με θεματικές 

ενότητες που δίνουν απαντήσεις σε επίκαιρα ερωτήματα και άπτονται των καταιγιστικών 

εξελίξεων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το Forum το οποίο διοργανώνει η Global Sustain, θα 

πραγματοποιηθεί στις 5 Οκτωβρίου, στο NJV Athens Plaza στην Αθήνα. 

Στο Forum θα συμμετάσχουν, όπως κάθε χρονιά, διεθνούς φήμης ομιλητές και ειδικοί σε θέματα 
αειφορίας, από οργανισμούς όπως: Πανεπιστήμιο Cambridge, AHC Group, Trucost - S&P Dow 
Jones Indices, Rockwool Group, Carbon Clear, Wharton School, AstraZeneca, FMC Corporation, 
Osiris Labs, Trillium Asset Management, Walgreens Boots Alliance και GRI, οι οποίοι μέσα από 
ειδικές συνεδρίες θα μοιραστούν τη γνώση και την εμπειρία τους με τους συμμετέχοντες.  

Το φετινό Forum θα επικεντρωθεί στα εξής θέματα: 

• Επανασύνδεση της οικονομίας – Ένα δεκαετές πλάνο για μια βιώσιμη οικονομία 
• H επιχειρηματική αξία των Sustainable Development Goals (SDGs) 
• Business Reporting για τα SDGs: Μέτρηση και διαχείριση επιπτώσεων των SDGs 
• Γυναίκες που ηγούνται και επηρεάζουν: Συνεργασίες από το περιθώριο στο επίκεντρο 
• Το πρόγραμμα αειφορίας της AstraZeneca 

• Sustainability Advisory Councils: Πώς προσθέτουν αξία 
• Η δημιουργία External Councils σε μεγάλες εταιρίες: Τρόποι ενσωμάτωσης ESG, Social 

Brand και Social Response Capitalism 
• Οργανωτική ανταπόκριση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
• Συστάσεις TCFD – Εξελίξεις και καλές πρακτικές 
• Πώς οι επενδύσεις ESG δημιουργούν αξία και απόδοση 
• Οικοδόμηση βιώσιμων κοινοτήτων 
• Αντιστοίχιση των GRI standards με τους SDGs 

• Περιβαλλοντική πολιτική και κίνδυνοι – Μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ρύπων. 
 

Το Sustainability Forum 2018 απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την 
αειφορία, όπως: υπεύθυνοι αειφορίας και ΕΚΕ, ανθρώπινου δυναμικού, μάρκετινγκ και εταιρικών 
υποθέσεων, ειδικοί επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, περιβαλλοντολόγοι, μηχανικοί 
περιβάλλοντος, ειδικοί ποιότητας, μηχανικοί ΙΤ, νομικοί, επενδυτές, στελέχη MKO, φοιτητές κ.ά. 

Στο πλαίσιο του Forum, διοργανώνεται για μια ακόμα χρονιά το SF Tour, δίνοντας στους 

http://sustainabilityforum.gr/sf-tour/


συμμετέχοντες την ευκαιρία για μια ολοκληρωμένη εμπειρία sustainability, μέσα από εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, δικτύωση και ψυχαγωγία! Φέτος οι συμμετέχοντες θα επισκεφτούν τα Χανιά 
Κρήτης. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εγγραφές και χορηγικές δυνατότητες στο Forum, 
επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://sustainabilityforum.gr/.  

Συνεχής ενημέρωση για το Forum είναι διαθέσιμη και στην επίσημη σελίδα στο Facebook 
Sustainability Forum.       

• Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης. 
• Το κόστος συμμετοχής μπορεί να καλυφθεί από το ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ. 

 

Χορηγοί και Υποστηρικτές 

 
Χρυσός Χορηγός: Generation Y 
Αργυροί Χορηγοί: Alpha Bank, Genesis Pharma 
Υποστηρικτής: Ευρωπαϊκή Πίστη, ICAP Group, KPMG, TÜV Austria Hellas  
Χορηγοί Cocktail: Αθηναϊκή Ζυθοποιία 
Χορηγός Café: Nespresso 
Υποστηρικτής Web: Think Plus 
Υποστηρικτής Εικαστικής Επιμέλειας: Greenmind 
Χορηγός Ανθρακικής Ουδετεροποίησης: Green Evolution 
Conference Experience Partner: Conferience 
Θεσμικοί Υποστηρικτές: Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Ελληνο-Ολλανδικός 
Εμπορικός και Βιομηχανικός Σύνδεσμος, Ένωση Εισηγμένων Εταιριών, Συμμαχία για την Ελλάδα, 
CEO Clubs, Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος  
Υποστηρικτές Επικοινωνίας: Daily Fax, Marketing Week, Plant, Re:CSR, CSRweek, csrnews.gr, 
Asian NGO. 
 
 
 
 

Σχετικά με τη Global Sustain 
Η εταιρία Global Sustain, με γραφεία σε Αθήνα, Βερολίνο, Βρυξέλλες, Λευκωσία, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες σε 

θέματα που σχετίζονται με την αειφορία. Αποστολή της είναι η δημιουργία γνώσης, η έμπνευση και η υποστήριξη εταιριών και οργανισμών στην 

αειφορία, μέσα από τη συμβουλευτική, την επικοινωνία, τη δικτύωση και την εκπαίδευση, με επίκεντρο το τρίπτυχο άνθρωπος - περιβάλλον - 

οικονομική ωφέλεια. Στα μέλη της περιλαμβάνονται εταιρίες, μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, δημόσιοι φορείς, εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, επαγγελματικά σωματεία, σύλλογοι και άλλοι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι συμβουλευτικές 

και on-line υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό newsletter, η διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων, η ενότητα Members-to-Members, η ετήσια 

έκδοση Yearbook και το Sustainability Forum συμβάλλουν στη δυναμικότερη προβολή του αειφόρου έργου των μελών της Global Sustain, 

χτίζοντας γέφυρες μεταξύ αυτών, της αγοράς και της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργούν. H Global Sustain συνεργάζεται, συμμετέχει και είναι 

μέλος διεθνών οργανισμών όπως UN Global Compact, UN Principles for Responsible Investment (PRI), Global Reporting Initiative (GRI), Academy 

for Business in Society (ABIS), Social Value International, Institute of Directors (IOD), EFQM, CEO Clubs, Capitals Circle Group, κ.ά. 

www.globalsustain.org. 

http://sustainabilityforum.gr/
https://www.facebook.com/eurocharity.sustainability.forum/
http://www.globalsustain.org/

