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Konsulentprofil 

Branchefokus: 

Branche: Kommentar – Hvordan er I fokuserede her? 

Byggeri 

Træ, tekstil og mode 

Elektronik 

Plast og emballage 

Fødevarer 

Andre: 

Kontaktinfo: 

Navn:_______________________

Mobil:_______________________ 

E-mail:_______________________

Website:_____________________

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:
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	Email: kma@dem.dk
	Website: www.dem.dk


