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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 5: 40278657
	Text Field 13: Vi arbejder med alle typer af brancher med fokus på produktionsvirksomheder. Vi arbejder fx med flg.:- Kosmetik og plejeprodukter fx. Dansk Kosmetik Salg og Badeanstalten- Jern og Maskinindustrien fx Lind Jensens Maskinfabrikg, HACO og hotel/Bed&Breakfast - fx Petersholm- Oplevelsesindustri fx AGF, Bakken Bears og Tivoli Friheden- Møbelindustrien fx Skovby Møbler, Schou Andersen Møbelfabrik, Højer Møbler og Vannerup Møbelfab.
	Text Field 14: Vi garanterer, at I opnår markante resultater med cirkulær økonomi. Vi får i gennemsnit reduceret kundernes CO2-aftryk med ca. 45 % og øget deres omsætning med ca. 35 % på 2 år. Vi har de sidste 30 år faciliteret +500 virksomhedsprojekter inden for cirkulær økonomi, forretningsudvikling og ledelsessystemer, og har også arbejdet med en lang række iværksættere bl.a. ELSK, Abrella, Peterholm og BurntWood. Vi opfylder jeres ambitiøse projektmål og sikrer, at projektet understøtter jeres strategi og skaber nye forretningsmuligheder for jer. Prøv os!
	Text Field 4: Anders Chr. Haahr
	Text Field 8: Vi arbejder fx med Råt&Godt, FP Alu Glas, BurntWood, STM Entreprise, Superwood og projekter fx nye servicekoncepter og Stop byggespild.
	Text Field 11: Vi udvikler nye plastløsninger fx. ved Pode Plast, Excellent Systems, Badeanstalten og Abrella for plastreduktion, takeback, vask og genbrug mm
	Text Field 9: Vi arbejder fx med nye forretningsmodeller og kommunikation ved ELSK, Skovby Møbler, Vannerup Møbler, Pernille Bülow og Højer Møbler.
	Text Field 12: Vi udvikler nye værdikæder og forbedrer virksomhedernes bæredygtighed fx ved Jeka Fish gennem fokus på de 3P (Profit - Planet - People)
	Text Field 2: 29396000
	Text Field 3: 31.08.21
	Text Field 7: www.milestone-pro.dk
	Text Field 25: Vi arbejder som rådgiver med at støtte jer på jeres bæredygtige rejse. Vi arbejder med et holistisk syn på jeres iværksættervirksomhed og sikrer relevant udvikling af jeres strategier og mål, kompetencer, produkter og indsats for øget bæredygtighed i forhold til jeres projektmål. Vi kan hjælpe jer med relevant kommunikation om jeres bæredygtighed og med at søge tilskud til at fortsætte jeres rejse.Vi hjælper også med at etablere og facilitere netværkssamarbejder, hvor der arbejdes mod fælles mål. 
	Text Field 17: Vi samarbejder med et andet konsulentfirma, som har kemisk ekspertise fx om produkt compliance inden for plast, tekstiler m.v.
	Text Field 22: Vi fokuserer på mulighederne for øget digitalisering bl.a. ved udvikling af nye forretnings- og servicekoncepter
	Text Field 15: Vi anvender designtækning ved projektplanlægning bl.a. ved CØ-projekter samt ved design og udvikling af systemer, produkter og processer
	Text Field 20: Vi har udviklet nye servicekoncepter fx for 15 byggevareproducenter bl.a. Superwood, Hvidbjerg Vinduet, Dansand, Vahle, Innogie m.fl.
	Text Field 18: Vi har udviklet takeback i flere CØ-projekter, fx Excellent Systems (plast), Højer Møbler (skolemøbler), ELSK (tøj) og Abrella (paraplyer)
	Text Field 23: Vi har udført livscyklusvurderinger og -analyser fx efter ISO 14040 i udvalgte CØ-projekter fx. for Gabriel A/S
	Text Field 16: Vi fokuserer på potentiel produkt-redesign i vores projekter, så produkterne i højere grad kan adskilles, repareres og genbruges/-anvendes
	Text Field 21: Vi har fx gennem Google Sprint faciliteret nye strategiske samarbejder fx inden for byggeriet for at øge værdikædens genbrug og genanvendelse.
	Text Field 19: Vi har med +40 miljøcertificeringer stor viden om ISO 14001 (og andre ISO-standarder) og miljømærker som EPD, Svanemærke/EU-blomst mm.
	Text Field 24: Vi afholder mange workshops og udviklingsprojekter om FN's verdensmål fx. for Østjysk Bolig, AI, Business Esbjerg, LD Cluster, KEF, HK m.fl
	Check Box 8: Yes
	Check Box 13: Yes
	Check Box 11: Yes
	Check Box 16: Yes
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