
Som iværksætter i 2021 er du højest 
sandsynligt ’født grøn’, men betyder det, at 
du har styr på din cirkulære forretningsmodel 
og gennemtænkt din virksomheds 
bæredygtighedsstrategier i et roadmap flere 
år frem i tiden?
I “Rethink Business 4 - Cirkulær forretnings-
udvikling” kan du få individuel hjælp til at 
komme hele vejen omkring en ny cirkulær 
forretningsmodel, sammen med en 
CØ-konsulent.

Forløbet i korte træk
Du bliver en del af et ambitiøst hold på 15 
iværksættere, der fra oktober 2021 til juni 2022 arbejder 
målrettet mod en mere cirkulær og bæredygtig 
forretningsmodel.

Fra dag 1 begynder du sammen med konsulenten at 
udarbejde følgende:

• Kortlægge din virksomheds ressourcer og 
 potentialer

• Udarbejde en ny cirkulær forretningsmodel

• Beregne dit co2-mæssige reduktionspotentiale

• Få udviklet en klar, konkret køreplan

• Få mulighed for at tilknytte sparring fra 
 professionelt advisory board

• En god sparring om hvilke af FN’s 17 Verdens- 

 
mål, der giver mening for din virksomhed

Se videoen fra GRUMS, og hør hvad denne iværksætter 
fik ud af deres deltagelse.

Kunne du tænke dig at læse og se flere eksempler på, 
hvad andre iværksættere og virksomheder har fået ud 
af deres projekter, kan du se mere end 100 eksempler 
på en mere cirkulær forretningsmodel her. 

ANSØG HER Deadline er 18. juni 2021.
Husk af vedhæfte et udfyldt ansøgningsskema.

Når vi har modtaget og vurderet din ansøgning, vil du 
i løbet af august blive indkaldt til et opfølgende møde 
hos Lifestyle & Design Cluster i Herning, hvor du får 
mulighed for at uddybe din ide og din virksomhed 
yderligere.

Har du mod på at være en firstmover inden for 
bæredygtig iværksætteri, så kontakt os og læs mere om 
projektet her.

Frank Engelbrecht
Mobil: 21740020
projekt189@ldcluster.com

Henrik Nørgaard 
Mobil: 40462400
projekt189@ldcluster.com

Jesper Juul Sørensen
Mobil: 30996680
jjs@erhvervshusmidtjylland.dk

Er du iværksætter med grønne ambitioner?
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Hvis du også er 
iværksætter inden for 

tekstilbranchen, har vi et 
ekstraordinært tilbud til dig, 
hvor du kan blive tilknyttet 
vores tekstile iværksætter-

miljø i SyLab i Ikast. 
Læs mere om Sylab og deres 

iværksætterpakke her.

https://rethinkbusiness.dk/konsulenter/
https://www.youtube.com/watch?v=n-ukhvurnDc
https://rethinkbusiness.dk/
https://podio.com/webforms/26100677/1960522
https://ldcluster.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/06/RB4CF-ansoegningsskema_startups2021.pptx
https://rethinkbusiness.dk/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/Inden-du-s%C3%B8ger-3.pdf
https://ldcluster.com/portfolio-item/sylab-mode-og-tekstilproduktion-i-danmark/#1617712315902-afefc7da-9ce8

