Johanne Stenstrup

F O R E D R AG S H O L D E R , I VÆ R K S Æ T T E R , O G
BÆREDYGTIGHEDSNØRD

DU HAR SIKKERT HØRT DET FØR; AT DU STEMMER
MED DINE PENGE . MEN VED DU EGENTLIG HVAD
BÆREDYGTIGT FORBRUG VIL SIGE?

Netop dét er Johanne Stenstrup en stor nørd indenfor. Med sin uddannelse
inden for tøjproduktion og mange års erfaring med bæredygtig forbrugerformidling, stiller hun helt skarpt på hvordan vi hver især kan bruge vores penge
på en mere bæredygtig måde.

TIDLIGERE FOREDRAG
FRA TØJSPILD TIL

Til dagligt er Johanne iværksætter og driver det bæredygtige livsstilsmagasin Sustain Daily. Her er hun i kontakt med mange forskellige bæredygtige
virksomheder og butikker, og kommunikerer dagligt til over 10.000 bevidste
forbrugere og læsere. Sustain Daily udgiver to gange årligt et printmagasin
som sælges i over 170 butikker i Danmark.

GARDEROBEGLÆDE GENNEM
BÆREDYGTIG MODE

VEJEN TIL EN BÆREDYGTIG
LIVSSTIL

LAD IKKE DINE BØRNEBØRN
ALENE I KLIMAKAMPEN

CV

Uddannet Fashion Manager fra Københavns Erhvervsakademi
Startede Danmarks første bæredygtige
modeblog
Med-stifter og CEO i Sustain Daily

MEDIEOPTRÆDENER

Pengemagasinet på DR

Ekspertkilde i diverse blade og magasiner
blandt andet Politiken& Alt for Damerne.
Med i filmen “Design with Dignity” fra
Clean Clothes Organisation

BÆREDYGTIG HVERDAGSLIV

er overskriften for alt hun beskæftiger sig med, og også omdrejningspunktet
i alle foredrag. Johanne lægger altid vægt på den forskel vi hver især kan gøre
som individer, og hvordan vores roller og ansvar spiller sammen med resten
af samfundet.
“Med sine klare holdninger og meget direkte stil bringer Johanne energi i rummet.
Hun giver gerne et kærligt spark og er generøs med konkrete råd til, hvordan du –
også med små skridt – kan gøre din hverdag og verden mere grøn og bæredygtig.”
Caroline Marott Clausen
Kommunikations- og udviklingskonsulent, Frederiksberg Kommune

“Johanne holdt et super godt foredrag for os på Ringsted Bibliotek. Hun var super
engageret og havde en god dialog med vores publikum. Og fedt hun gav folk noget
at tænke over.”
Rikke Bernt, Arrangementskoordinator, Ringsted bibliotek
LIGHT -BULP MOMENT

Johanne kommer fra et hjem hvor vandmiljø og natur var vigtigt, men syntes
selv det var spild af energi, fordi mennesker og retfærdighed i verden var vigtigere. Indtil hun en dag så en film om bomuldsbønder i Indien, hvor det gik
op for hende, at miljøhensyn handler om mennesker, og retfærdighed også
handler om hvordan vi behandler planeten.
Kontakt: Johanne@sustaindaily.dk / 51 53 83 57

