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Kommentar – Hvordan er I eksperter her? Område:

Kemisk ekspert

Strategiske samarbejder

Designtænkning

Servicedesign

SMV Netværk af virksomheder Iværksættere

Take-back

IT, data og cirkulær
økonomi

Design to disassembly/
Design to recycling

Certificeringer

FN´s Verdensmål

Life cycle assesments

Andre områder:

Fagligt fokusområde:

Hvilket område er I særligt stærke i rådgivning inden for:
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