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Område: Kommentar – Hvordan er I eksperter her? 

Designtænkning 
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IT, data og cirkulær 
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	Primær kontakt: Jesper Minor
	CVR: 35855475
	Mobil: 24 23 44 42
	Senest opdateret: 18-12-2019
	Virksomhed: Minor Change Group
	Branche_Byggeri: Ja
	Branche_Fødevarer_tekst: Særligt fokus på græsprotein, insekter, vand, CØ-certificeringer og har været lead rådgiver for projektet Biosamfund Samsø.
	Branche_træ-tekstil-og-mode: Ja
	Branche_Elektronik: Ja
	Branche_Plast-og-emballage: Off
	Branche_Fødevarer: Ja
	Branche_Byggeri_tekst: Har rådgivet +20 virksomheder i alle led af værdikæden og driftet regionaludviklingsprojektet Circularity City.   
	Branche_Elektronik_tekst: Har rådgivet inden for computerudstyr, styringssystemer til rensningsanlæg, motorisering af boliger mm.
	Branche_Plast_tekst: 
	Branche_træ_tekst: Vi har rådgivet virksomheder med fokus på møbler, senge og andet inventar 
	Fokus_design: Ja
	Fokus_design2: Ja
	Fokus_kemi: Ja
	Fokus_take-back: Ja
	Fokus_certificeringer: Ja
	Fokus_service: Ja
	Fokus_samarbejder: Ja
	Fokus_IT: Ja
	Fokus_lifecycle: Ja
	Fokus_SDG: Off
	Fokus_design-tekst: DT er en integreret del af Minor Change Groups innovationsmetodik, og en af konsulenterne har en uddannelse i det fra Stanford.
	Fokus_design2-tekst: Dette har været grundelementerne i det rådgivningsopgaver vi har udført for vores kunder - herunder flere produktionsvirksomheder. 
	Fokus_kemi-tekst: Samarbejde med en ekspert på dette område - tidlig Dansk Standard medarbejder
	Fokus_take-back-tekst: Også dette har været et grundelement i rådgivningsopgaverne - ikke mindst koblet til servicekoncepter. 
	Fokus_certificeringer-tekst: Har aftale med C2C certificeringsbureau - kan udføre det forberedende arbejde og sikre at certificeringen går igennem. 
	Fokus_servicedesign-tekst: Arbejder særligt med at udvikle servicekoncepter omkring produkter. 
	Fokus_samarbejder-tekst: Er i sig selv en netværksorganisation der opererer i strategiske samarbejdskonstellationer, hvorfor det er naturligt at etablere disse
	Fokus_IT-tekst: Vi arbejder med digitale materialepas og toolkits for byggematerialer
	Fokus_lifecycle-tekst: Samarbejde med en ekspert på dette område - tidlig Dansk Standard medarbejder
	Fokus_SDG-tekst: Vi arbejder indirekte med FNs Verdensmål.  
	Fokus_andet: Vi står bag et af Danmarks mest fremtrædende eksempler på, hvordan et målrettet arbejde med cirkulær økonomi kan skabe en højvækstvirksomhed. Med velafprøvede og effektive metodikker på alle niveauer inden for cirkulær økonomi og et tværgående team ser vi os selv som ennaturlig samarbejdspartner for virksomheder, der ønsker at realisere deres grønne vækstpotentiale.
	Branche_andre: Finansiering: har arbejdet med nye cirkulære finansieringsmodeller i samarbejde med banker og finanseringsinstitutioner. 
	Erfaringer: Var 2012 med til at introducere cirkulær økonomi til det danske erhvervsliv. Minor Change Group er blandt Danmarks ledende virksomheder inden for cirkulær økonomi (CØ) og Cradle to Cradle (C2C). For os handler cirkulær økonomi om forretning med miljømæssig gevinst og ikke omvendt. Skal små og mellemstore virksomheder vækste med cirkulær økonomi, kræver det en stærk forretningsmæssig forståelse og tværgående kompetencer, der dækker spændet fra det miljøtekniske til det forretningsstrategiske. Vores udgangspunkt er altid den enkeltevirksomheds bevæggrund for arbejdet med cirkulær økonomi.
	Email: jm@minorchangegroup.com
	Website: www.minorchangegroup.com


