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Kommentar – Hvordan er I fokuserede her?

Byggeri

Med mange års erfaring i byggebranchen har vi løbende cirkulære
projekter med både SMV'ere og op til store internationale koncerner.

Træ, tekstil og mode

Viden og praktisk erfaring på tekstilområdet med cirkulære projekter fra
fiber til færdige beklædning, genanvendelse og deres certificering.

Elektronik

Plast og emballage

Indgående erfaring omkring polymerer, plastforarbejdning og
oparbejdning (recycling) med projekter gennem hele værdikæden.

Fødevarer

Cirkulære fødevarer - fra primærproduktion over forædling og
emballering frem til forbrugeradfærd og udnyttelse af overskud.

Andre:
Der arbejdes ofte og med fordel på tværs af brancher, da cirkulære værdikæder ofte strækker sig
over diverse brancher og anvendelse af forskellige materialer (eksempelvis anvendes plast i alle
ovennævnte brancher).

Fremhævede erfaringer:
Vores erfaring over de seneste 10 år har vist, at det ikke er nok at gøre de rigtige ting - kun at
være grønne. Vi har vendt det hele om og fokuserer i dag på at virksomhederne skal tjene penge
og få en grøn cirkulær forretning med i "tilgift". Det fungerer godt for de flest i denne transitionsperiode fra den lineære til cirkulær økonomi. At arbejde med principperne af Cradle to Cradle i den
cirkulære økonomi, fremmer chancerne for at resultatet balancerer på både miljø og økonomi.
Som rådgiver har vi ikke kun FN på vores kundeliste, vi understøtter også aktivt FN's 17
verdensmål (SDG'er), som vi forsøger at tænke ind i alle vores projekter.
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Fagligt fokusområde
Område:

Designtænkning

Kommentar – Hvordan er I eksperter her?
EcoFITT har udviklet en kombination af de cirkulære principper i Cradle
to Cradle med Design Thinking = "Impact Design Thinking".

Design to disassembly / Dette er nogle af grundprincipperne i Cradle to Cradle og således med i
Design for recycling
vores projekters DNA.

Kemisk ekspert

Vi råder over en bred teknisk kemisk ekspertise fra et stort
verdensomspændende netværk af fagpersoner.

Take-back

Vi er arkitekterne bag det der kan blive hjørnestenen i den fremtidige
systemiske ressourcestrategi omkring "Take-Back-Hub".

Certificeringer

Sammen med vores akkrediterede partnere gennemføres Cradle to
Cradle produktcertificeringer.

Servicedesign

Sammen med vores partner Kirk, Hatch & Bloom udvikles koncepter for
servicedesign. Særligt indenfor anvendelse af materialer som service.

Strategiske samarbejder Udvikling af strategier gennem partnerskaber øger innovationshastigheden og anvendelsen af cirkulære forretningsmodeller.
IT, data og cirkulær
økonomi

IT-anvendelse inkl. Big Data og Block Chain er en af nøglerne til at
fremme cirkulære modeller

Life Cycle Assesments

Vi benytter Cradle to Cradle principperne proaktivt for at definere
livscyklus af et produkt ud over den sædvanlige værdikæde.

FN’s Verdensmål

De fælles 17 Verdensmål udgør en fast bestanddel af vores
konsulentarbejde og rådgivning selv overfor FN selv!

Andre områder:
Som nævnt tidligere i denne profil er det tanken med vores virksomhed netop at dække bredt i
horisontal forstand. Derfor udvikler vi processer, produkter og herunder tjenester, som
understøtter de 17 verdensmål (SDG'er) med vores mangeårige erfaring til gavn for små- og
mellemstore virksomheder, nationale og internationale organisationer, det offentlige samt store
multinationale virksomheder.

