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Kommentar – Hvordan er I fokuserede her?

Byggeri

Vi har erfaring med produktudvikling og test for at få bragt en
opfindelse til øget genanvendelse af byggemateriel til marked.

Træ, tekstil og mode

Vi har arbejdet med udviklingsprocesser omkring affaldsprodukter til
nyt kunsthåndværk. Herunder også kommunikation og salg.

Elektronik

Kundetest af app til håndtering og videresalg af overskuds-/returvarer.
Herunder markedsanalyse og udvikling af ny forretningsmodel.

Plast og emballage

Forretnings- og produktudviklingsprocesser med fokus på omdannelse
af affaldsplast til stole og bordplader. Fra idé til til produkt og lancering.

Fødevarer

Udvikling af mere bæredygtig produktion og omstilling hertil. Herunder
produktudvikling, transport, markedstest og lancering.

Andre:
Vi arbejder med forandringsprocessen ift. udvikling/ implementering af nye (cø-)initiativer i
virksomheden. Vi har kendskab til mange brancher og bruger vores viden på tværs til inspiration,
danne netværk og til at komme til handling - hurtigt men sikkert!

Fremhævede erfaringer:
Vi har arbejdet i alt fra organisationer med 1 til 10.000 ansatte. For hos handler det om at skabe
en struktur hvor vi sammen kan komme til handling og få prøvet gode intentioner af i
virkeligheden. Det kræver vedholdenhed og fleksibilitet. Vi er derfor altid klar ved telefonen.
Ex Sika Footwear A/S: Skabte engagement og bevidsthed om bæredygtighed i virksomheden, og
en potentiel besparelse på op mod 10.000.000 trykte sider pr. år.
Ex Upcycling Scandinavia: Vi gik fra 50 idéer til et konkret produkt med en godkendt ordre på
36.000 stole.
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Fagligt fokusområde
Område:

Designtænkning

Kommentar – Hvordan er I eksperter her?
15 års erfaring med innovationsprocesser bygget omkring DT.
Faciliterer og skaber rammer for at virksomheden selv finder løsninger.

Design to disassembly / Indgår hos os som en del af en designtænkningsproces eller som en
Design for recycling
del af arbejdet med servicedesign

Kemisk ekspert

Take-back

Certificeringer

Servicedesign

15 års erfaring med SD-processer bygget omkring DT. Skaber rammer
for at virksomheden selv finder løsninger, og løfter innovationshøjden.

Strategiske samarbejder Partnerskaber øger innovationshøjden. Vi synliggør muligheder og
værdiskabelse, og hjælper virksomhed/partnerskab til handling.
IT, data og cirkulær
økonomi

CØ indgår hos os som en del af en designtænkningsproces, arbejdet
med servicedesign, eller strategiske partnerskaber.

Life Cycle Assesments

FN’s Verdensmål

Verdensmålene er vores forståelsesramme og værktøj til at drøfte
strategisk retning. De er også vejen til jeres næste eksportmarked!

Andre områder:
Strategisk forretningsudvikling: Med CØ/bæredygtighed som omdrejningspunkt arbejder vi med
strategisk forretningsudvikling. Virksomheden er eksperten på sin virkelighed, og vi er eksperter i
at facilitere og drive en proces, som skaber overblik over vision, succeskriterier, konkrete
handlinger, opmærksomhedspunkter og læring til brug ved skalering.
I den proces har vi fokus på tre bundlinjer: skabe forretning (økonomi); bidrage til bæredygtighed
(idealisme); kulturen (vilje, bredt commitment). I vores optik er det nødvendigt med et fokus på alle
tre elementer, for at skabe forandring og vedvarende adfærdsændringer i virksomheden.

