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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:


	Primær kontakt: Vivi Schytt & Anette Priess Gade
	CVR: 39766795
	Mobil: 40110920 / 40509720 
	Senest opdateret: 16.08.2019
	Virksomhed: Help2Comply + Circular by Innovation Lab
	Branche_Byggeri: Ja
	Branche_Fødevarer_tekst: Produktudvikling af bl.a. restprodukter samt identificering af nye forretningsmuligheder 
	Branche_træ-tekstil-og-mode: Ja
	Branche_Elektronik: Off
	Branche_Plast-og-emballage: Ja
	Branche_Fødevarer: Ja
	Branche_Byggeri_tekst: Miljømærkning af produkter til byggeri
	Branche_Elektronik_tekst: 
	Branche_Plast_tekst: Udvikling af nye cirkulære emballageløsninger og forretningsmodeller,identificering (udvikling) af nye materialer - biobaserede og genbrug
	Branche_træ_tekst: Udvikling af nye grønne indsatsområder og koncepter Miljøcerficeringer som bl.a Svanemærket og EU-blomsten
	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: Off
	Fokus_SDG: Ja
	Fokus_design-tekst: Anette er certificeret fra IDEO og vi bruger oftest design thinking metoden til at skabe bæredygtig innovation 
	Fokus_design2-tekst: Design for dissambly/Design for recycling er en del af vores cirkulære design model 
	Fokus_kemi-tekst: Vivi Schytt er kemiingeniør og hjælper virksomheder med substitution af kemiske stoffer, kemiske lovgivning, kortlægning af leverandørkæde.   
	Fokus_take-back-tekst: Take-back er en del af del af vores cirkulære design model 
	Fokus_certificeringer-tekst: Vivi har hjulpet mange virksomheder med certificeringer - bl.a. Svanemærket og EU-blomsten. Vi kan supportere Cradle-to-Cradle
	Fokus_servicedesign-tekst: En del af vores cirkulære forretningsmodel, og har bl.a. skabt online univers med nye services til en emballagevirksomhed
	Fokus_samarbejder-tekst: Vi analyser og identificerer mulige nye samarbejdspartnere i markedet - ud fra en cirkulær værdikæde - og har også globale partnere 
	Fokus_IT-tekst: Vi konceptudvikler altid ud fra en cirkulær økonomisk tilgang med digitale teknologier og  platforme som en naturlig del - f.eks. IoT, 3D
	Fokus_lifecycle-tekst: 
	Fokus_SDG-tekst: Vi har udviklet en workshops omkring Verdensmålene med fokus på hvordan virksomheden kan bruge det i sit strategiarbejde
	Fokus_andet: 
	Branche_andre: Møbler, Interior designs 
	Erfaringer: - Hjulpet flere virksomheder igennem tilsvarende forløb omkring Cirkulær Økonomi hos LDC - Miljøcertificering af flere forskellige type produkter bl.a. nogle af de første Svanemærkede   møbler i Danmark- Innovation i nye genbrugsmaterialer- Innovations workshops - Forretningsudvikling af nye bæredygtige koncepter og produkter - Go-to-market strategy af nyt bæredygtig og cradle-to-cradle certificeret plastmateriale 
	Email: vivi@help2comply.dk / anette@ilab.dk
	Website: help2comply.dk / ilab.dk circular


