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Noget om kageruller og nudging! 

     

Netværksmøde; 

  
Orebo Træindustri 

Orebovej 15 
4295 Stenlille 

 
Onsdag den 26. aug. 

2015  
Kl. 08.15 til 09.45 

 

Bemærk  

 Der er kloakarbejde i 
området,   

så kom i god tid   

 

 

Tilmelding: 

Hvis du vil deltage i dette 
informationsmøde om 

nudging 
  skal du tilmelde dig på 

erhverv@soroe.dk 

 med angivelse af:  

Virksomhedsnavn 
Deltager  

Mail og telefonnr. 
 

Pris: 
Det koster 20 kr. at 

deltage i netværksmødet  

 

 

Yderlige spørgsmål: 

Du kan kontakte 
 Erhvervschef  

Niels-Henrik Glisbjerg  
på 5787 6034 eller 

nhg@soroe.dk 

Velkommen til årets 4. netværksmøde. Netværksmødet foregår denne gang 

hos Orebo Træindustri A/S, www.orebo.dk For dem som ikke har hørt om 

Orebo, så er virksomheden Danmarks største producent af kageruller. Det er 

aftalt med Ole Rebien, at han giver en introduktion til virksomheden. 

Netværksmødet afsluttes med en fabriksrundgang. Hvis du vil vide mere om 

Orebo, kan linket benyttes. Det er en god eksporthistorie om en virksomhed 

i Sorø Kommune.  

http://www.tveast.dk/video/2013-07-17/kagerulle-binder-stenlille-og-dubai-

sammen 

Ud over besøget hos Orebo Træindustri bliver mødets tema nudging.  

Men hvad er nudging? 

Nudging er en metode til, at få mennesker til at tage det bedste valg. 

Nudging bliver også beskrevet som et kærligt puf i den rigtige retning. 

Mennesket vælge ofte det, der er nemmest, og det der ligger lige for. Vi 

handler på automatpilot det meste af tiden. Som organisation eller 

myndighed har vi en tendens til, at tale til menneskers logik og rationelle 

tankegang, men effekten udebliver. Nu vender vi princippet om og taler til 

den dovne, men hurtige hjernehalvdel. Det giver helt nye resultater. Så 

nudging er en metode, hvor du kan ændre på dine kunder eller 

medarbejders adfærd. Det giver overraskende resultater. Vi har fået Ashley 

Brereton, cand.merc. fra Sorø Reklame til at komme med en spændende 

introduktion til nudging, med teori, sjove eksempler og viden om, hvordan 

du kommer i gang. 

 
Næste netværksmøde er den 21. oktober, og foregår i Sorø Golfklub.  
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. 


