ER SPRINGBRÆT TIL
HØJVÆKST
Minor Change Group er blandt Danmarks
ledende virksomheder inden for cirkulær
økonomi (CØ) og Cradle to Cradle (C2C)
Vi er rådgivere for et tocifret antal
virksomheder og organisationer i Danmark og
Asien inden for en bred vifte af sektorer.
Vi står bag et af Danmarks mest
fremtrædende eksempler på, hvordan et
målrettet arbejde med cirkulær økonomi/C2C
kan skabe en højvækstvirksomhed. Med
stærk metodeudvikling på alle niveauer inden
for cirkulær økonomi og et tværgående team
ser vi os selv som en naturlig samarbejdspartner for virksomheder, der ønsker at
realisere deres grønne vækstpotentiale.
• Med vores værktøjer til CØ forretningsudvikling kan vi hurtigt fokusere ind på,
hvor forretningspotentialet i CØ ligger for
virksomheden og udstikke vejen til
realisering af det.
• Med vores ”ressourceprofil” kan vi foretage
den specifikke kemi- og miljøingeniørvurdering af procesprodukter, som
understøtter globale miljøstandarter,
herunder C2C livscyklusanalyser, ISO mv.
• Vores CØ roadmaps giver overblik over
den samlede proces frem mod 100 procent
gode mål for ressourceoptimering og gør
de enkelte trin i omstillingen konkrete og
håndterbare.

• Med vores modeller for ”circular partnership
innovation” og databaser for partnerskaber
hjælper vi med at etablere de rigtige
• partnerskaber for realisering af
værdikædesamarbejder.
• Med vores ”market leader modeller” kan vi
systematisere arbejdet med grøn vækst på
brand-, innovations-, kommunikations-,
organisations- og serviceniveau.
• Endelig kan vi med i kraft af vores stærke
danske og globale netværk sikre, at
arbejdet bliver koblet til de trends og
aktører, som kan give virksomheden et
effektivt skub i den bæredygtige retning.

TIL CIRKULÆR
ØKONOMI/ CRADLE TO CRADLE
For os handler cirkulær økonomi om
forretning med miljømæssig gevinst og ikke
omvendt. Skal små og mellemstore
virksomheder vækste med cirkulær økonomi,
kræver det en stærk forretningsmæssig
forståelse og tværgående kompetencer, der
dækker spændet fra det miljøtekniske til det
forretningsstrategiske.
Vores udgangspunkt er derfor altid den
enkelte virksomheds bevæggrund for
arbejdet med cirkulær økonomi.
Ønsker den bedre resultater på bundlinjen?
Mindre miljøbelastning i produktionen?
En ny positionering?
Innovation?
Risikominimering?
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Når vi i fællesskab finder frem til, hvorfor
virksomheden arbejder med cirkulær
økonomi, kan vi sørge for en klar fokusering
og ramme for processen og dermed sikre, at
der sker de forretningsmæssige optimeringer,
der skal til, for at få succes med cirkulær
økonomi. Desuden kan vi undervejs hjælpe
med at fremskaffe midler til udviklingen og
kapital til realiseringen.

MED CIRKULÆR
ØKONOMI/CRADLE TO CRADLE
• Over 35 års professionel erfaring med
LCA, ISO og miljøcertificering, samt
mangeårig erfaring med CØ og C2C. Det
sikrer, at vores team kan stå for
dybdegående CØ-relaterede analyser
inden for materialerenhed, genanvendelse,
energi, vand, social ansvarlighed, sundhed,
sikkerhed, mv
• Deltagelse i de 2 tidligere Rethink
Business projekter med bidrag til strategi,
metodeudvikling, kommune-strategier samt
gennemgang af virksomheders
ressourceprofiler.
• Bæredygtig forretningsudvikling inden
for de fleste sektorer, med særlig erfaring
og viden inden for nanoteknologi, bygge og
anlæg, byrum, textil, vaskeri, møbelindustri,
landbrug, detailhandel, biogas, vand og
forsyning.
• 4 - 6 produkt- og systeminnovationer
med C2C og cirkulær økonomi som
ramme.

• Mere end 50 publikationer med bidrag til
bæredygtige strategier og analyser.
• Demonstreret vækst på 20% for lille
virksomhed gennem omstilling til CØ
• Systemforandringer med cirkulær
økonomi som omdrejningspunkt med
særlig erfaring inden for landbrugssektor,
vandsektor, affald og biogassektor.
• Partner i Circular Island, Samsø
samarbejdspartner for Samsø Kommune
oa. aktører på øen i en række projekter,
som sigter mod at gøre Samsø til modelø
for en cirkulær bioøkonomi.
• Konsortiepartner i Circularity City –
Danmarks pt. mest ambitiøse og
omfattende erhvervsudviklingsprojekt inden
for cirkulært byggeri og byudvikling.
www.circularitycity.dk

OG KOMPETENCER
Vi repræsenterer et stærkt team med både
forretningsmæssige, innovationsmæssige,
kommunikative og miljøteknologiske
kompetencer. Vores tværgående
kompetencer sikrer den forretningsmæssige
og innovative fokusering, der skal til for at
skabe vækst med grønne forretningsmodeller, samtidig med at vores miljø- og
kemiingeniør sikrer det miljømæssige
fundament, der er grundlaget for en
succesfuld omstilling til cirkulær økonomi.
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VIL DU MØDE? VORES TVÆRGÅENDE TEAM

Jesper Minor, Cand. Scient. Soc. Founder og seniorkonsulent.
Med et skarpt blik for organisationers muligheder for at nå deres mål med CØ og C2C, en stærk
strategisk forretningsforståelse og en række velafprøvede metodikker til effektiv implementering, er
Jesper en af landets fremmeste strategiske rådgivere inden for CØ og C2C. Han var i 2012 med til
at introducere cirkulær økonomi til dansk erhvervsliv og har siden stået bag en lang række
markante CØ projekter i Danmark og i Asien.

Niels Mikkelsen, Cand. Mag. partner og seniorkonsulent.
Niels har spidskompetencer i at omsætte ideer til holdbare forretningskoncepter og formulere klare
visioner som kan samle de kræfter der skal til, for at trække en ambitiøs forandring igennem. Og
med effektive metodikker fra bl.a. Design Thinking, driver han innovationsprocesser, så der både
holdes et højt ambitionsniveau og opnås realiserbare resultater i forandringsprojekterne. Niels har
således været en bærende kraft i udviklingen og formuleringen nogle af landets mest succesfulde
projekter med CØ og C2C, herunder Circular Island, Samsø og Circularity City (Region Midt)

Kim Christiansen, Miljøkemiker og ekspert i ledelsessystemer.
Med over 30 års erfaring certificering, ISO standarder og livcyklusanalyser samt ledelsessystemer
inden for miljø, sundhed og sikkerhed er Kim en af de mest vidende og erfarne eksperter inden for
sit felt. Med denne ekspertise kan han sikre, at organisationens arbejde med CØ og C2C lever op
til de nødvendige standarder, så de ønskede certificeringer kan opnås.

Michael Brinch, Designer og brandkonsulent.
Med en dyb forståelse for organisationers muligheder for at arbejde innovativt og strategisk med
branding og design, kan Michael hjælpe virksomheder til at få kommerciel succes af deres
arbejde med CØ og C2C. Michael har således arbejdet med branding, virksomhedsidentitet, pr
og kommunikation i forbindelse med en række CØ og C2C projekter.

Læs mere på vores hjemmeside : www.minorchangegroup.com
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