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Nybyg, Urban retrofitting, Sociale/kommunale aspekter, omlægning af 
haver/grønne arealer for luftrensning, biodiversitet og mindskning af 
madspild. 

Her fokuserer vi primært på design for delkomponent genbrug i højeste 
værdiniveau, samt afgasning og nye normer for leasing-brugs-
modeller. Stor erfaring og stærke samarbejdspartnere i IT- sektoren.
Især forhold omkring fragmenteringssortering, indsamlingssys., 
indpakning og industriel symbiose. Tidl. samarb. m. Plastindustien om 
genvindingsprojekter og EU strategi.
I særdeles i relation til fødevarer starter vores fokus gerne på 
landsbrugsniveau i forhold til sprøjtemidler, biodiversitet og kvalitet af 
afgrøder. Dertil også på udbud og forpakning i supermarkeder, samt 
forbruger oplevelsen og mindskning af madspild.

Møbeltekstiler og Modebranchen har især interessante nye områder i 
forhold til lease and take-back, samt redesign og materialekvalitet. Vi 
starter helt fra afgrøden eller polyestermøllen

Transportsektoren, Cleantech, Medicinalsektoren, Sundhedssektoren, Medicoteknik, IT, 
Møbelbranchen, 

Vi har mange års erfaring med grøn forretningsudvikling og har berørt nok næsten alle brancher. 
Særligt fokus på cirkulær økonomi igennem 20 år og det samme for klimadagsordenen fra 
brancheperspektiv. Vi samarbejder på dagsordener der vedrører alle niveuer fra lokalområde og 
kommuneregi, til Ministerier og EU.

www.azilis.dk



 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:

Vi rådgiver i den forberedende proces til certificering og hjælper med 
søgning af certificering.

Visuelt & Flerperspektuelt m. afsæt i agile faseopdelte processer, hvor 
vi i samarbejder tæt med virksomheden bl.a. m Brainwriting, om at 
afkode udfordringer og muligheder. Redefinere, fokusere, Vidensdele

Vi har kendskab til diverse materialer, ppm hensynet og kemi på et vist 
niveau, men er ikke uddannede kemikere/biokemikere, samt tæt 
samarbejde med DTU.
Studier fra f.eks. Holland omkring mærkning af indhold til forberedelse 
af take-back, materiale valg og rentabilitet, samt leasingmodeller.

Vi bruger built positive bevægelsens 6 kerneværdier herunder DtD og 
med erfaringer fra USA, Holland, Sverige og Frankrig, går vi aktivt ind 
og arbejder med genanvendelsesværdi, værdiniveauer og next-use

Smart grid, Materialekodning og mærkningsordninger har især haft 
vores fokus de sidste år.

Andre virksomheder & brancheorganisationer, almene fonde, 
folketingsudvalg, ministerier og EP samt de relevante DG’ er i EU om 
rammevilkår og tilskudsmuligheder for omstillingsparate virksomheder.

Generisk niveau faciliteres af proces design, organisationsdesign, 
informations design og teknologi design.  "Design er ikke færdigt, før 
det bliver brugt." Bruger-centreret output er i fokus hos Azilis.

De 17 verdensmål inkluderes i vurderingen af samtlige projekter. 
Arbejdet med målene begyndte for Azilis både internationalt og 
herhjemme, politisk og kommercielt fra før målene blev defineret.

Vi arbejder med mål og vision, beholdningsanalyse og påvirkningsgrad. 
SimaPro, ISO mv. C2C

Biomimicry, Industriel Symbiose, Performance Økonomi og Dele-økonomi 


