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“

Vi designer oplevelser 
og skaber rum



v

Rodkjær Event er…
Et landsdækkende eventbureau med 21 år på bagen, der laver unikke corporate events 

og kreative dekorationer.

Rådgivere, designere, projektledere, dekoratører, teknikere - i alt 11 professionelle 
mennesker med humor og holdning.

Ambitiøse på vores kunders vegne, vi udfordrer og inspirerer til at skabe events, der 

styrker relationerne mellem mennesker.

Kendte for at levere gemmentænkte og gennemførte event-løsninger.

Det bureau i branchen inden for corporate events, der har størst fokus på cirkulær 
økonomi.



CØ er vores ‘take’ på det bæredygtige arbejde

Cirkulær = affaldsfri

Paradigmet: reduce, reuse, recycle, rethink

Genbrug og genanvendelse

Design for disassembly

Fra rest til ressource/funktion

Cirkulær 
økonomi
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Eksempler på tiltag og implementering
Interne CO2 beregninger, 10-års roadmap og handlingsplan mod 100% affaldsfrie events
Alle engangselementer udfases og substitueres inden for 4 år
Intern ressourcestation med 24 fraktioner - dataindsamling med CO2-beregninger
Fokus på bedre materialevalg - indkøb, design og produktion - ‘design for disassembly’
Stil spørgsmål til eksisterende leverandører - de nye løsninger er derude
Konstant stræben efter nye partnerskaber
Materialegenanvendelse (ex. Smukfest, ARoS og Aarhus Teater)
Optimering på lager til gavn for levetidsforlængelse og fragt
Næste skridt er at blive verdensmålscertificeret
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Samarbejdet med 
KIA Motors

Samarbejde siden 2013
Messestand på Copenhagen 
Historic Grandprix
Mrketingevent
Formål: at aktivere potentielle 
køberes børn
Et skræddersyet, energifyldt og 
sjovt GoKart Race



KIA GoGreen-Kart
Standen anno 2019

Nyt formål: 
at aktivere potentielle 

køberes børn og 
kombinere værdien af at 

træffe et klimavenligt 
bilvalg med en klimavenlig 

oplevelse.
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Grønne forbedringer

Tidligere

Helium-balloner giveaway

Diplom og merchandise

Hovedpræmien var batteridrevne fjernstyrende 
biler

Popcorn

Kildevand i plastflasker 

i 2019

Vindmøller - længere levetid og ender ikke i 
naturen

Grønsagsbaserede tatoveringer - sunde for huden

Hovedpræmien var trehjulede gokarts

Sunde myslibarer

Økojuice fra Saftsusme i Eco-cans

Gennemgående
Alle dekorationsmaterialer er genbrug og indgår i den cirkulære tænkning
Rugbrødsmotoren udleder ingen CO2 (ligesom KIA Niro)
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Implementerede verdensmål
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3 take-aways // udbytte og læring
Det cirkulære paradigme behøver ikke betyde begrænsninger
Fælles forpligtelse at udfordre os selv, vores kunder og leverandører på alternativer
Vi kan allesammen sætte ringe i vandet gennem vores adfærd og handlinger

Vi anderkender samtidig, at arbejdet med bæredygtighed er en svær og dynamisk øvelse. 



Spørgsmål og inputs?

Mød os på stand 359
- det er os, der er i tropisk julestemning
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Eventen i nyt perspektiv

Med mere bæredygtige briller

Mere KIA-synlighed

Lokale leverandører 

Affaldssortering

Upcycling af KIAs restprodukter

Socialøkonomisk merchandise

Med corona-briller

Større tribune og kontaktflader ved publikum

Kø og organisering

Håndtering af ny logistik

Afspritning af hjelme, gokarts mm.

Logistiktilpasning - heats, tidskørsel, én ad 
gangen

Alternativ: fjernstyrede biler eller andet

-> -> ->  mere bemanding



PART OF


