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Konsulentprofil 

Branchefokus: 

Branche: Kommentar – Hvordan er I fokuserede her? 

Byggeri 

Træ, tekstil og mode 
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Plast og emballage 
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Andre: 
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Mobil:_______________________ 
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Fremhævede erfaringer:



 Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er 

Fagligt fokusområde 

Område: Kommentar – Hvordan er I eksperter her? 

Designtænkning 

Design to disassembly / 
Design for recycling 

Kemisk ekspert 

Take-back 

Certificeringer 

Servicedesign 

Strategiske samarbejder 

IT, data og cirkulær 
økonomi 

Life Cycle Assesments 

FN’s Verdensmål 

Andre områder:


	Primær kontakt: Henrik Ottesen
	CVR: 320060463
	Mobil: 93201033
	Senest opdateret: 13.marts 2020
	Virksomhed: EcoCircle ApS
	Branche_Byggeri: Ja
	Branche_Fødevarer_tekst: Vi arbejder med udnyttelse af reststrømme fra hele fødevarekæden, samt processering heraf med henblik på genanvendelse.
	Branche_træ-tekstil-og-mode: Off
	Branche_Elektronik: Ja
	Branche_Plast-og-emballage: Ja
	Branche_Fødevarer: Ja
	Branche_Byggeri_tekst: Vi arbejder med udvikling af cirkulære koncepter indenfor boligbyggeri, energiproduktion-, lagring og forbrug
	Branche_Elektronik_tekst: Vi arbejder med dataopsamling og anvendelse af disse til optimering af ressourceforbrug.
	Branche_Plast_tekst: Vi arbejder med cirkulær anvendelse af plastmaterialer samt udvikling af teknologi til optimering af arbejdsprocesser i industrien
	Branche_træ_tekst: 
	Fokus_design: Off
	Fokus_design2: Ja
	Fokus_kemi: Off
	Fokus_take-back: Ja
	Fokus_certificeringer: Ja
	Fokus_service: Ja
	Fokus_samarbejder: Ja
	Fokus_IT: Ja
	Fokus_lifecycle: Off
	Fokus_SDG: Ja
	Fokus_design-tekst: 
	Fokus_design2-tekst: Vi arbejder med valg af materialer samt optimering af design. 
	Fokus_kemi-tekst: 
	Fokus_take-back-tekst: Vi arbejder med etablering af værdikæder som muliggør take-back ordninger eller “reverse-logistics" løsninger.
	Fokus_certificeringer-tekst: Vi udarbejder ikke certificeringer, men har omfattende erfaring i at hjemtage midler til ETV verifikationer.
	Fokus_servicedesign-tekst: Vi hjælper med udvikling af servicebaserede forretningsmodeller samt opbygning af værdikæder og forankring gennem cirkulært “buy in”
	Fokus_samarbejder-tekst: Vi har omfattende erfaing i etablering af strategiske samarbejder med henblik på at sikre ressource og kompetencegrundlag.
	Fokus_IT-tekst: Vi arbejder med intelligent anvendelse af data med henblik på at udnytte disse til reduktion af spildfraktioner samt værdiforøgelse heraf
	Fokus_lifecycle-tekst: 
	Fokus_SDG-tekst: Vi designer i samarbejde med vores kunder nye produkter, services og ydelser som er inline med FN´s verdensmål.
	Fokus_andet: 
	Branche_andre: Energi:
Vi arbejder med udvikling af nye koncepter indenfor teknologi til produktion af vedvarende energi.
	Erfaringer: Vi har i samarbejde med virksomheden Enorm Biofactory udviklet koncept for konvertering af fødevarespild gennem insekter 
-Vi har i samarbejde med virksomheden Bjerringbro Vægte udviklet koncept for intelligent opsamling af madspildsdata med henblik på anvendelse af disse til reduktion af madspild.
-Vi har i samarbejde med Dansk Plast udviklet en teknologi til produktion af energi ved hjælp af tidevand.
-Vi har udviklet et koncept for indsamling og processering af brødaffald fra detailhandel
	Email: henrik@ecocircle.dk
	Website: 


