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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 1: Worldperfect
	Text Field 2: 33079478
	Text Field 3: 9/9 2020
	Text Field 4: Søren Stochholm
	Text Field 5: 26195254
	Text Field 6: soren@worldperfect.dk
	Text Field 7: www.worldperfect.dk
	Text Field 8: Vi har gennem flere projekter rådgivet i bæredygtigt byggeri, genbyg og cirkulær økonomi, bl.a. gennem Genbyg Skive.
	Text Field 9: Bl.a. Fashion Byttemarkeder med Danish Fashion Institute, FSC Danmark, Mogens Hansen Møbler m.m. især i forhold til grønne forretningsplaner, bæredygtig produktudvikling, indkøb, markedsføring og events
	Text Field 10: 
	Text Field 11: For at skabe solide emballageløsninger kræver det en god forståelse for ressourcekredsløb og værdikæder. 
Vi har rådgivet både producentvirksomheder samt et utal af festivaler og store events med fokus på bæredygtighed om cirkulære løsninger og affaldsminimerende tiltag. Men endnu vigtigere har vi med ISWA lavet en guide til cirkulær økonomi baseret på en plastikemballage case. Herudover har vi lavet lukkede kredsløb for plastemballager, hvor produkterne indsamles, genanvendes og recirkuleres.
	Text Field 12: Ift til økologi, undgå madspild, lokalproduktion, klimavenlig mad, sundhed mv. har vi rådgivet og udviklet i flere projekter, fx Aarhus Universitet kantine (Studenterhusfonden), diverse events, konferencer og festivaler.
	Text Field 13: Vi har både arbejdet med forskellige typer producentvirksomheder og liberalt erhverv. Derudover har vi arbejdet en del for HORESTA-segmentet, både i forhold til inddragelse af ansatte og planlægning af strategi.Kultur og Events er også et specialeområde, med bl.a. udviklingen af Grøn Konference og Eventhåndbog for Aarhus Kommune, såvel som bæredygtighedsmanager-opgaven på de helt store arrangementer som Kulturby 2017 og VM i sejlsport, NorthSide Festival, m.fl.
	Text Field 14: Gennem partnerskaber skaber vi stærke synergier mellem virksomheder. Et godt eksempel på det er vores arbejde gennem 8 år med NorthSide Festival, hvor flere virksomheder har været med til at udvikle og teste nye løsninger af til fordel for begge parter.
Herudover kan nævnes udvikling af en ny bæredygtighedsmodel, Aarhus Sustainability Model, som vi lavede for Europæisk Kulturhovedstad, Aarhus 2017, da vi sammen med Samsø Energiakademi delte Sustainability Operator-rollen.
	Check Box 1: Yes
	Check Box 2: Yes
	Check Box 3: Off
	Check Box 4: Yes
	Check Box 5: Yes
	Text Field 15: Vi har en ansat, der er cand. mag. i Designkultur og underviser i Designtænkning på SDU, ligesom vi bruger det i vores projekter 
	Text Field 16: Gennem vores mangeårige tætte samarbejde med affaldsbranchen ved vi hvad der kræves for at et produkt er recyclable
	Text Field 17: 
	Text Field 18: Vi har udarbejdet et take back system for møbelproducent. Derudover har vi indført og eksekveret et udvidet pant-system til events.
	Text Field 19: Vi certificerer ikke selv. Men som en del af Den Grønne Forretningsplan arbejdede vi med Svanemærket, ligesom ISO20121 er velkendt. Hele vores projekt GoGreenDenmark er ligeledes baseret på certificeringer.
	Text Field 20: Vores produkter tager alle udgangspunkt i servicedesign, lige fra den gentænkte skraldespand Eventbox, affaldssorteringstasker til både og til den cirkulære tallerken PlateMate. Vi har arbejdet en del med generel nudging og brugerudvikling.
	Text Field 21: Hele partnerskabstanken er grundlæggende for alle vores projekter. Her ligger magien, der ofte fører til stærke innovative og bæredygtige løsninger.
	Text Field 22: 
	Text Field 23: Vi udfører ikke selv LCA'er men har kompetente samarbejdspartnere inden for området, som formål at formidle resultaterne på en let tilgængelig måde.
	Text Field 24: Vores strategier er normalt beskrevet ned på delmålsniveau, så vi fx ikke bare arbejde med SDG14 Liv i Havet, men 14.1 om at mindske havforurening. Dette gør arbejdet langt mere håndgribeligt og troværdigt.
	Text Field 25: Afsluttendevis vil vi understrege, at valg af konsulent handler om kemi og troen på, at det er den rette hjælp. Derfor vil vi opsummere et samarbejdsforløb med vores dedikeret virksomhed.
Rådgivning og konkret hjælp fra start til slut. Vi er lægger en stærk plan med projektteamet hos jer og derefter typisk en involveringsworkshop for at få alle/de rette medarbejdere med. Alle er med i processen og føler sig involveret i virksomhedens nye retning. Inputtene tages med til den videre proces: produktudvikling eller skabelse af ny grøn forretningsplan – ofte begge dele. 
Vi tester løsningen af og justerer til før vi hjælper med implementering og eksekvering.
Og til sidst stolt kommunikere den dejlige nyhed ud til målgruppe og medier, der elsker nye stærke grønne projekter med wouw-effekt – det er vi gode til. At få budskabet ud er trods alt stadig 50% af succesen. Og vi ville elske at samarbejde med jer om jeres spændende udfordringer.
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