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INVITATION
Velvyslanectví Švédska a Business Sweden v České
republice vás srdečně zvou na konferenci “Beyond
Sustainability by Sweden – Working Together for
Agenda 2030”, která se uskuteční 5. října 2017 od
13.00 – 17.00 v Ballingově sále v Národní technické
knihovně v Praze.

The Embassy of Sweden and Business Sweden in
the Czech Republic cordially invites you to join the
conference “Beyond Sustainability by Sweden –
Working Together for Agenda 2030” taking place in
the Balling Hall at National Library of Technology on
5 October 2017, 13:00 – 17:00.

Hlavním cílem konference je ukázat nová řešení,
inspirovat a podnítit diskuzi v oblasti udržitelnosti
a její budoucnosti. Té by mělo být dosaženo nejen
skrze odstranění samotných negativních vlivů na
společnost a životní prostředí, ale zároveň i prostřednictvím přímého, pozitivního dopadu na udržitelný
rozvoj. Během odpoledne představí zástupci mezinárodních švédských společností SAAB, SCA, SCANIA a SKANSKA, společně s dalšími významnými
hosty, případové studie a osvědčené postupy v dané
oblasti.

The main focus will be to showcase, inspire and
stimulate discussions about going beyond sustainability by deleting the negative effects on society &
environment and, most importantly, by having a positive net-effect on sustainable development. Global
Swedish leaders SAAB, SCA, SCANIA and SKANSKA together with some other prominent guests
will present tangible case studies and best practices
during the afternoon.

Pro registraci prosím kontaktujte paní Polinu Petkovou na emailové adrese
polina.petkova@business-sweden.se
nejpozději do 26.září 2017.
Berte prosím na vědomí, že počet míst je omezen.
Těšíme se na Vaši účast a aktivní diskuzi.

Come join this exciting initiative where we will look
at the future today. To sign up contact Ms. Polina
Petkova at polina.petkova@business-sweden.se
no later than 26 September 2017.
Please note that the number of seats is limited.
We look forward to your participation and active
discussion.
Nikki Brandt
Swedish Trade Commissioner to the Czech Republic

