Financial Times, H&M og Connie Nielsen er på talerstolen ved
Copenhagen Fashion Summit 2014
Copenhagen Fashion Summit løfter i dag sløret for programmet for årets største CSRbegivenhed i modebranchen. Programmet er netop offentliggjort.
Danish Fashion Institute præsenterer i dag programmet for verdens største topmøde om bæredygtig
mode, Copenhagen Fasion Summit 2014, som finder sted den 24. april i Operaen i København.
På dagen er blandt andet CSR-eksperter fra H&M, Kering (koncernen bag Gucci og Saint Laurent
m.fl.) og Financial Times, samt også bæredygtighedsfortalerne Livia Firth og den danske Hollywoodstjerne Connie Nielsen på podiet. Det er atter Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary, som er
protektor for Copenhagen Fashion Summit, og som således skyder topmødet i gang.
Eva Kruse, adm. direktør i Danish Fashion Institute, der arrangerer topmødet, siger: ”Der er kun
halvanden måned til, at vi slår dørene op for verdens største topmøde om bæredygtig mode, og de
sidste detaljer er ved at være på plads. I dag lancerer vi programmet, som vi er meget glade for.”
Hun fortsætter: ”Det er vores håb, at vi med den stærke talerrække kan inspirere og påvirke det brede
spektrum af branchen, som allerede nu har meldt deres ankomst til topmødet – fra luksusmærker som
Saint Laurent, Ralph Lauren og Acne til store kommercielle spillere som Inditex og Timberland.
Hvorfor? Fordi vi har brug for, at alle grene af industrien tager del i denne agenda.”
Som en del af Copenhagen Fashion Summit kan også opleves et stort modeshow med bæredygtige
tendenser i centrum. Her viser 12 nordiske designere – heriblandt danske Designers Remix og
svenske Filippa K – deres kreative bud på lækkert bæredygtigt design.
Se det programmet på www.copenhagenfashionsummit.com.
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Om Copenhagen Fashion Summit:
Copenhagen Fashion Summit finder sted hvert andet år og er verdens største og vigtigste topmøde om
bæredygtig mode. Her mødes førende stemmer fra modebranchen, politik og erhvervsliv for at diskutere
modeindustriens sociale og miljømæssige ansvar og løsninger. HKH Kronprinsesse Mary er protektor for
Copenhagen Fashion Summit.

