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Kommentar – Hvordan er I fokuserede her?

Byggeri

Stort fokus, vi har i 2019 rådgivet en tømrer m 35 ansatte til en CØ
forretningsmodel. En ansat i GM er tømrer/bygningsing/civiling. i CØ

Træ, tekstil og mode

Stort branchekendskab, en ansat i GM har tidligere arb m Herning
Kommune og LDcluster og kender dette område godt derigennem.

Elektronik

Knapt så stort praktiske erfaringer, men god teoretisk viden.

Plast og emballage

Stor fokus. GM har beskæftiget sig med dette område siden sin start og
har stor interesse for det.

Fødevarer

En ansat i GM har arbejdet med jord-til-bord kæden og m. B2B i Arla
Foods Ingredients og kender til de særlige forhold på fødevareområdet.

Andre:
Eventbranchen, festivalbranchen, den finansielle sektor, erhvervshavne, undervisningssektoren,
energi- og forsyningssektoren, HORESTA segmentet, produktionsvirksomheder generelt.

Fremhævede erfaringer:
GM var rådgiver for Rodkjær Event A/S på første runde af CØ SMV projektet. Rodkjær Event fik et
meget stort udbytte af forløbet, og har valgt at ville udvikle en fuldkommen cirkulær
forretningsmodel i parallel til den aktuelle drift med henblik på at udfase produkter, der ikke er
bæredygtige. GM har derfor erfaringer både med at rådgive en virksomhed inden for projektets
rammer og med projektets form og værktøjer. GM rådgiver p.t. Nibe Festival og Golding Byg ApS i
Nordjylland til at opnå en cirkulær forretningsmodel gennem et andet projekt. GM har også
rådgivet Folkesparekassen om inddragelse af Verdensmålene i deres strategiproces.
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Fagligt fokusområde
Område:

Designtænkning

Kommentar – Hvordan er I eksperter her?
Designtænkning er et fokusområde for Green Moves og alle
medarbejdere kommer/har været på kursus på Designskolen Kolding.

Design to disassembly / En ansat i GM er en meget erfaren produktudvikler/maskiningeniør/
Design for recycling
industriel designer, som sparrer med vores kunder om CØ-NPD.

Kemisk ekspert

En ansat i GM er molekylærbiolog og har god kemisk indsigt.

Take-back

Vores CØ løsninger til andre virksomheder har delvist omfattet take
back ordninger.

Certificeringer

En ansat i GM har undervist i Cradle2Cradle og ISO certificeringer.

Servicedesign

En ansat i GM er antropolog. Vi arb. p.t. med servicedesign i en stor
organisation, hvor en pilottest skal forberede udrulning af ny prakisis.

Strategiske samarbejder Flere ansatte i GM har stor erfaring i etablering af cirkulære
værdikædesamarbejder og strategiske samarbejder.
IT, data og cirkulær
økonomi

Alle ansatte i GM deltager i et digitaliseringsprojektforløb dette efterår
hvor vi sætter fokus på, hvordan det bruges til CØ.

Life Cycle Assesments

En ansat i GM har undervist i LCA. Det er ikke noget vi udfører selv, da
det er alt for komplekst til at vi kan gøre det troværdigt.

FN’s Verdensmål

GM har stor erfaring med at holde foredrag, workshops og kurser om at
få kommercielt udbytte af at arbejde strategisk med verdensmålene.

Andre områder:
I er specialister på jeres egen virksomhed og vi er specialister i cirkulær økonomi. I et tæt
samarbejde kan vi flytte jer langt. Vi hjælper med ledersparring, forretningsudvikling, udvikling af
nye forretningsmodeller, produktudvikling, tilbagetagningssystemer og etablering af cirkulære
værdikæder, altså strategiske samarbejder med nye partnere. I en cirkulær proces er der ingen
start og slut, men vi mener alligevel at næst efter i viljen og beslutningen ligger kimen til den
cirkulære økonomi i produktdesignet. Green Moves favner hele CØ processen fra CEO-sparring
over medarbejderprocesser og -workshops til rådgivning om implementering af fysiske løsninger.

