
Rethink Business 4 - Cirkulær forretningsudvikling (RB4CF)

Konsulentprofil

Virksomhed:

CVR:

Senest opdateret:

Kontaktinfo:
Navn:

Mobil:

E-mail:

Website:

Branchefokus:
Kommentar – Hvordan er I fokuserede her? Branche:

Elektronik

Byggeri

Plast og emballage

Træ, tekstil og mode

Fødevarer

Andre:

Fremhævede erfaringer:



Rethink Business 4 - Cirkulær forretningsudvikling (RB4CF)

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:


	Text Field 5: 6130777
	Text Field 13: Alle brancher: Udvikling af bæredygtighedsstrategier med udgangspunkt i FN's Verdensmål. Eksperter i grønne indkøb, herunder udvikling af indkøbsstrategier, indkøbskriterier og markedsdialog. Foretaget miljømærkninger i brancher som finans, møbler, legetøj, restauration, m.fl.
Hospitality: Udvikling af strategier, certificeringer (Svanen, GreenKey) adfærdsstudier, sortering og ressourceudnyttelse.
	Text Field 14: PlanMiljø har 30 års erfaring med at rådgive SMV'er i, hvordan bæredygtig forretningsudvikling kan hjælpe dem til at opnå vækst. PlanMiljø rådgiver i bl.a. Verdensmålene, cirkulær forretningsudvikling, ressourcebesparelser, grønne indkøb, klimaplanlægning, miljøledelse og miljømærkninger, heriblandt Svanen, EU Blomsten og Cradle to Cradle. 
Alene i de seneste tre år har PlanMiljø rådgivet knapt 50 virksomheder i cirkulære og grønne forretningsmodeller og er fast tilknyttet til Erhvervshuset Hovedstadens program; Grøn Vækst. 

	Text Field 4: Nicholas Mohr Krøyer
	Text Field 8: Kendskab til byggericertificeringer, heriblandt DGNB og Svanemærkning . Rådgivning af arkitekter og ingeniører i grøn omstilling og anvendelse af affaldsressourcer.
	Text Field 11: Eksperter i plast og emballage, bl.a. valg af materialer, sortering og genanvendelse. Stor erfaring i CØ-rådgivning af virksomheder og værdikædepartnerskaber. 
	Text Field 9: Stor erfaring med CØ-rådgivning af tekstilvirksomheder, bl.a miljøvurdering af materialer, udvikling af forretningsmodeller og certificering (C2C og svane, FSC, mv.).
	Text Field 12: Eksperter i fødevarer og reduktion af madaffald. Stor erfaring med udvikling af forretningsmodeller, identificering af reduktions potentialer og værdikædepartnerskaber
	Text Field 2: 3071 6167
	Text Field 3: 15/11 2019
	Text Field 7: planmiljoe.dk
	Text Field 25: PlanMiljø besider kompetencer indenfor projektudvikling og funding, og kan derfor hjælpe med at videreudvikle og finansierer bæredygtige initiativer. PlanMiljø har ekspertkendskab til og hentet midler fra bl.a. MUDP, GUDP, InnoBooster, Horizon 2020 og EU LIFE+. Med fokus på synergierne mellem bæredygtighed og øget konkurrenceevne, har PlanMiljø i 30 år understøttet virksomheder der ønsker at arbejde med bæredygtighed. PlanMiljø kan trække fra konkrete erfaringer fra arbejdet med private virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
	Text Field 17: 
	Text Field 22: Tæt samarbejde med bl.a. Refurb (salg af brugt elektronik) og andre IT virksomheder i cirkulær økonomi som strategisk værktøj. 
	Text Field 15: Mange års erfaring i procesledelse og designprocesser for virksomheder.
	Text Field 20: Har udviklet og effektvurderet flere produkt-som-service systemer for bl.a. tekstilvirksomheder
	Text Field 18: Har udviklet og implementeret flere take-back ordninger i samarbejde med virksomheder i tekstil, IT og fødevarerbrancherne. 
	Text Field 23: PlanMiljø råder over LCA eksperter og har bl.a. gennemført LCA for tekstil og emballagematerialer.
	Text Field 16: Rådgivet flere mindre og store virksomheder i cirkulære design principper, herunder miljøvurdering af materialevalg, forberedelse til genbrug mv.
	Text Field 21: Har været sekretariat for flere strategiske samarbejder, heriblandt Offentlige grønne indkøb, Partnerskab om mindre madspild, OneThird og OP samarbejde i brancher.
	Text Field 19: Har konkret erfaring fra mere end 15 gennemførte certificeringer under Svanemærkning, EU Blomsten, Cradle to Cradle, GreenKey, FSC, GOTS og økologi. 
	Text Field 24: Udviklet flere virksomhedsstrategier med udgangspunkt i FN's verdensmål. Udviklet og vurderet indikatorer for DK's performance på Verdensmål 12 bæredygtig produktion.
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	Text Field 6: nmk@planmiljoe.dk
	Text Field 10: Stor erfaring med CØ-rådgivning af elektronikvirksomheder, fokus på forretningsmodeller, afsætning af materialer, forberedelse til genbrug og genanvendelse 


