
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nyt event for rejsebranchen arrangeret af Atlantic Link  
 

Atlantic Link lancerer Travel Insights, som er en række events, der stiller skarpt på nogle af 
rejsebranchens store udfordringer. Første gang sætter vi fokus på klimamål og krav om 

bæredygtighed i rejsebranchen. Det finder sted den 18. oktober i forbindelse med Rejsemessen for 
Kvalitetsrejser i Øksnehallen. 

 

VÆR MED FRA START DEN 18. OKTOBER 

 
 
 

CSR i rejsebranchen  
Når den svenske teenager Greta Thunberg nægter at flyve til USA, hvordan påvirker det så 
rejsebranchen? I debatten om klima og bæredygtighed står rejsebranchen ofte for skud som en af 
de store klimasyndere. Men hvordan kan vi selv være med til vende fortællingen og bidrage til 
løsningen af de globale klimaudfordringer? Vært på TV2 News Miriam Zesler styrer slagets gang, 
når et skarpt panel diskuterer CSR i rejsebranchen. 

Med Travel Insights sætter vi fokus på ny viden, strategisk tænkning og kloge investeringer for dig, 
der er beslutningstager i rejsebranchen. 

Det får du ud af at deltage i Travel Insights event om CSR i rejsebranchen: 

• To timers oplæg og skarp debat under ledelse af vært på TV2 News og Presselogen 
Miriam Zesler 

• Inspiration og håndgribelige råd til at arbejde med CSR 

• Hvad der er de gode fortællinger fra rejsebranchen om klima, bæredygtighed og social 
ansvarlighed 

https://billetto.dk/e/travel-insights-csr-i-rejsebranchen-billetter-378027
https://billetto.dk/e/travel-insights-csr-i-rejsebranchen-billetter-378027


 

 

 

 

 

 

 

• Svar på hvorfor bæredygtighed ikke bare er filantropi - men også god business 
Viden om, hvordan vi kan hjælpe forbrugerne med at træffe de rigtige bæredygtige valg 

Mød blandt andre livsstilsekspert fra ‘Kender du typen’ Flemming Møldrup og social business-
ekspert og prisbelønnet forfatter Tania Ellis.  
 
Der vil efterfølgende være eksklusiv adgang til pre-opening af Rejsemessen for Kvalitetsrejser, 
hvor der vil være rig mulighed for at netværke med kollegaer fra branchen.  
 
Dato 
18. oktober 2019 kl. 13:30-16:00 
 
Sted 
Øksnehallen, Halmtorvet 11,1700 København 
 
Tilmelding 
Seminaret koster 495,- ekskl. moms 
 
Program 
Endeligt program offentliggøres op til eventet 

TILMELD DIG HER 
 

Oplægsholdere 

 
Miriam Zesler, 
moderator 
Er fast studievært på TV2 
News og hver anden uge 
holder hun styr på 
chefredaktørerne i 
Presselogen. 
 
Tidligere har Miriam 
været redaktør på 
Politikens rejsesektion. 
Udover at være en skarp 
journalist og vært er hun 
også en passioneret 
rejsende både 
professionelt og privat. 
 

 

 
Flemming Møldrup 
Du kender sikkert 
Flemming som en 
humoristisk 
livsstilsekspert, når han 
sammen med kollegaen 
Anne Glad gætter kendte 
ud fra deres hjem i DR-
programmet ‘Kender du 
typen’. 
 
Men vidste du, at 
Flemming også er en 
dedikeret 
bæredygtigheds-aktivist, 
der med stor passion 
arbejder med 

 

 
Tania Ellis 
En af skandinaviens 
bedste social business 
eksperter - og samtidig en 
prisbelønnet forfatter. 
Tania Ellis har en 
Executive MBA og 22-års 
ledelseserfaring fra det 
private erhvervsliv. 
 
De sidste 16 år har hun 
været direktør i sin egen 
trendformidlings- og 
rådgivningsvirksomhed 
‘The Social Business 
Company’, som inspirerer 
og rådgiver en stor del af 

https://billetto.dk/e/travel-insights-csr-i-rejsebranchen-billetter-378027


 

 

 

 

 

 

 

Senest har hun rejst 
Europa tyndt i selskab 
med Ulla Terkelsen i 
programserien ‘På sporet 
af Europa’. Miriam er 
derfor den helt rigtige til at 
være vært for Travel 
Insights første 
arrangement ‘CSR i 
rejsebranchen’.  

virksomheders sociale 
ansvar? 
 
Som partner i MäRK 
arbejder han blandt andet 
med CSR og 
bæredygtighed. Her 
hjælper de virksomheder 
med at arbejde mod at 
skabe en forretning, hvor 
det ikke handler om at 
være bedst i verden, men 
bedst for verden. 

Skandinaviens mest 
respekterede 
organisationer og 
virksomheder inden for 
branding, bæredygtig 
forretningsudvikling, 
innovation og 
kommunikation. 
Udgangspunktet er, at det 
er god business at være 
bæredygtig. 

 

 

 

Vil du være sponsor?  
 

Er du også interesseret i rejsebranchens fremtid? Så kan du blive sponsor for Travel Insights. For 
yderligere info kontakt: Karin Gert Nielsen, adm. direktør i Atlantic Link, 2942 1005, 

kgn@atlanticlink.net 
 

 


