
NETVÆRKSMØDE 
KÆRLIGE KAMPAGNESKUB  
GIVER FLERE CYKELKILOMETER
På næste Moving People netværksmøde sætter vi fokus på kampagner 
for medarbejderne og skatteregler, når cyklen og andre grønne trans-
portløsninger bliver en del af personalegoderne. 

Du vil møde:
• arbejdspladser, som viser, hvordan man arbejder med kampagner. 
• udbydere med cykeltilbud til din virksomhed og medarbejderne. 
• en ekspert, som guider om skattereglerne for udlån af virksom- 

hedens cykler og firmacykler 

Du hører blandt andet om: 

Vi Cykler til Arbejde-kampagnen og Cykelcertificering  
af arbejdspladser  
Trine Stig Mikkelsen, politisk udviklingskonsulent, Cyklistforbundet

Cykelkampagner – sådan kommer du i gang!
Rikke Gemzøe, kommunikationschef, MOE

Pitch: Test en el-cykel – erfaringer og mulighed for at teste ti el-cykler 
på din virksomheder 
Hanne Collin Eriksen, mobilitetsplanlægger, Fredensborg Kommune

Pitch: Coporate eBike Ambassadors – et nyt elcykelkoncept,  
som gør virksomheden grønnere
Kim Rødkjær, founder og speed manager, Maravelo Hybrid Bicycle Club

Pitch: Cykelservice på arbejdspladsen
To be announced, Ren Cykel

Pitch: Hvem ejer medarbejdercyklen? Nye forretningsmodeller for cykler 
Michael Axelsen, partner og adm. direktør, Two Wheel Company

Styr på skatten – når cyklen er en del af personalegoderne
Malene Overgaard, advokat og director, Lundgrens

Moving People  
er finansieret af

HVORNÅR OG HVOR
tirsdag den 17. marts 2020 

klokken 12.45-16.00

MOE  
Buddingevej 272 

 2860 Søborg

CYKEL
PARTNERSKAB 

2020

HVEM KAN DELTAGE?
Ledere og projektledere, 

der arbejder med HR, CSR, 
Facility og områder, der har 
betydning for medarbejder-

nes transport til arbejde.

Udbydere af mobilitets- 
løsninger kan kun deltage 

efter aftale med  
Charlotte Hauerslev.  

MOVING PEOPLE OG 
CYKELPARTNERSKAB 

2020
Moving People er gået med i 
Cykelpartnerskab 2020, som 

foruden Moving People og 
Gate 21 består af Cyklistfor-

bundet, Supercykelstisam-
arbejdet og Region Hoved-

staden. Vi ser også på andre 
transportmidler, som kan 

gøre det sundere, grønnere 
og mere smidigt for medar-
bejderne at komme frem til 

arbejdspladsen. 

Moving People har lagt et 
program med møder, som 

kan inspirere dig og din virk-
somhed til at arbejde med at 

lette medarbejdernes vej til 
arbejde. 

Se hele alle møderne for  
Moving People i 2020 her.

Tilmelding
Husk at tilmelde dig senest torsdag den 12. marts 2020 her. 

Vi har plads til flere virksomheder i Moving People, så invitér gerne en 
kollega eller én fra dit netværk.

Kontakt
Vil du vide mere så kontakt Charlotte Hauerslev:
charlotte.hauerslev@gate21.dk - 5387 7003

https://movingpeople-greatercph.dk/cykelpartnerskab/cykelpartnerskab-aktiviteter/
https://podio.com/webforms/20416046/1395806?fields[event]=1353099640

