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	Primær kontakt: Kristoffer Ravnbøl 
	CVR: 35988394
	Mobil: +45 28117596
	Senest opdateret: 05.08.2019
	Virksomhed: Naboskab 
	Branche_Byggeri: Ja
	Branche_Fødevarer_tekst: Erfaring med adfærd ift. madspild og sortering af madaffald. Indsigt i forbrugeradfærd ift. bæredygtige fødevarer. 
	Branche_træ-tekstil-og-mode: Ja
	Branche_Elektronik: Ja
	Branche_Plast-og-emballage: Ja
	Branche_Fødevarer: Ja
	Branche_Byggeri_tekst: Affaldssortering og adfærd blandt medarbejdere på byggepladser samt innovative løsninger for brug af overskudsmaterialer.
	Branche_Elektronik_tekst: Test af CØ løsninger med Københavns Kommune på genbrugsplader og boligområder samt udvikling af CØ-forretningsmodel for elektronik.
	Branche_Plast_tekst: Erfaring med indsamling/tilbagetagning + prototype, test og brugerundersøgelser af nye upcyclede/genbrugte plastikprodukter
	Branche_træ_tekst: Undersøgelser af forbrugeradfærd ift. tekstil og mode samt adfærddfærd ift. frasortering af tekstil. 
	Fokus_design: Ja
	Fokus_design2: Off
	Fokus_kemi: Off
	Fokus_take-back: Ja
	Fokus_certificeringer: Off
	Fokus_service: Ja
	Fokus_samarbejder: Ja
	Fokus_IT: Off
	Fokus_lifecycle: Off
	Fokus_SDG: Ja
	Fokus_design-tekst: Baseret på antropologi, adfærd og designtækning har vi hjulpet med at udvikle og teste CØ-løsninger med udgangspunkt i kunde/bruger
	Fokus_design2-tekst: 
	Fokus_kemi-tekst: 
	Fokus_take-back-tekst: Gennem indsigt i brugerne har vi hjulpet med at designe og evaluere take-back systemer for bl.a genbrugskrus, elektronik og møbler 
	Fokus_certificeringer-tekst: 
	Fokus_servicedesign-tekst: Vores team består af antropologer og designere med faglig ekspertise i servicedesign ift. bæredygtige produkter, services og løsninger
	Fokus_samarbejder-tekst: Vi har et stort netværk indenfor kommuner og affaldsselskaber og hjælper med at lave strategiske samarbejder på det område. 
	Fokus_IT-tekst: 
	Fokus_lifecycle-tekst: 
	Fokus_SDG-tekst: Vi har arbejdet med verdensmålene i næsten alle vores projekter - særligt verdensmål 11, 12, 13 og 17. 
	Fokus_andet: Naboskab blev stiftet i 2014 med en vision om at accelerere omstillingen til en cirkulær økonomi gennem en bedre forståelse af menneskers adfærd, forbrug og behov. Vores team består af konsulenter med baggrunde i antropologi, sociologi, psykologi og statskundskab. Vi er eksperter i at teste initiativer i cirkulære forretningsmodeller samt implementering af disse, fordi vi tager udgangspunkt i reelle indsigter fra brugere, medarbejdere og leverandører. Vores undersøgelser og rådgining giver grundlag for at tage strategiske beslutninger om udvikling, test, implementering og evaluering af cirkulære forretningsmodeller, produkter og services.
	Branche_andre: Vores primære ydelse ligger i at etablere partnerskaber og værdikædesamarbejder, forstå brugere/kunder/leverandører samt udvikle, teste og implementere cirkulære forretningsmodeller, produkter og services i praksis. Dette gør vi på tværs af brancher, ressourcer og affaldstyper.
	Erfaringer: Siden 2014 har vi arbejdet med over 50 projekter indenfor bæredygtighed, affald og cirkulær økonomi for offentlige og private kunder. Vi har de seneste par år bl.a. : 
- Hjulpet produktionsvirksomhed med at teste cirkulært koncept for genbrugelige plastikkrus 
- Hjulpet virksomhed med at udvikle og teste en ny forretningsmodel for elektronik 
- Hjulpet med at rådgive CØ iværksættere på lokal genbrugsplads 
- Hjulpet kommune med at etablere et lokalt erhvervsnetværk for cirkulær økonomi 
- Hjulpet detailkæde i tøjbranchen med at udvikle og teste en bæredygtighedsstartegi + tiltag 
	Email: kr@naboskab.dk
	Website: www.naboskab.dk


