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	Virksomhed: RE·DO·THINK
	Branche_Byggeri: Off
	Branche_Fødevarer_tekst: På hvordan cirkulær designudvikling og -designproces kan anvendes strategisk for en cirkulær udvikling indenfor fødevarer
	Branche_træ-tekstil-og-mode: Off
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	Branche_Plast-og-emballage: Off
	Branche_Fødevarer: Off
	Branche_Byggeri_tekst: På hvordan cirkulær designudvikling og -designprocesser kan anvendes strategisk indenfor udvikling af cirkulær byggeri.
	Branche_Elektronik_tekst: Hvordan cirkulær designudvikling og -designprocesser kan anvendes til at skabe systemer og services indenfor udvikling af cirkulær elektronik
	Branche_Plast_tekst: Har stor erfaring med hvordan cirkulær designudvikling og-designproces kan anvendes strategisk indenfor plast og emballage
	Branche_træ_tekst: Har stor erfaring med hvordan cirkulær designudvikling og-designproces anvendes strategisk indenfor træ, tekstil og mode.
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	Fokus_kemi: Off
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	Fokus_lifecycle: Off
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	Fokus_design-tekst: Stor erfaring inden for designtænkning og arbejdet med hvad designtænkning kan skubbe til ved bevidst at anvende det.
	Fokus_design2-tekst: Særligt inden for interiør industrien og emballage industrien har vi haft stor erfaring med at designe nye loops for materialer eller produkter.
	Fokus_kemi-tekst: Ekspertise i at hjælpe med at formindske kemien i designprocesserne og udvikle nye produkter
	Fokus_take-back-tekst: Vi guider i hvorledes man som designer kan skabe designservices samt fysiske- og online metoder til at understøtte ens cirkulære design 
	Fokus_certificeringer-tekst: Vi har erfaring med at arbejde med bæredygtige produktionsmetoder, materialer, tekstiler og indfarvninger, herunder GOTS, FSC, V til V.
	Fokus_servicedesign-tekst: Vi anvender servicedesign som et strategisk værktøj i udvikling af cirkularitet. 
	Fokus_samarbejder-tekst: Ser vi som en nødvendighed for udvikling af cirkulær designforståelse og cirkulær organisations udvikling
	Fokus_IT-tekst: Vi er af den opfattelse at teknologi er et yderest vigtigt parameter for udvikling af cirkulær design og dermed også cirkulær økonomi. 
	Fokus_lifecycle-tekst: Vi forholder sig til produkters livscyklus ved bl.a. at belyse nye afsæt og ev.t. nye samarbejdsrelationer i alle led i produktionsfaserne.
	Fokus_SDG-tekst: Vi arbejder med FN´s 17 Verdensmål, ud fra en grundlæggende cirkulær designforståelse. 
	Fokus_andet: Cirkulær design rummer en ny tænkning, metoder og anvisninger til, hvorledes design kan bruges som problemløser i forhold til klimaudfordringer ved at re-tænke måde vi designer produkter, systemer eller services. Hos RE·DO·THINK har vi ud over cirkulær designudvikling også stor fokus på samskabelse og på udvikling af et cirkulært mindset kun sker i tæt samarbejde med andre faggrupper eller interne medarbejdere, producenter og kunder. Vi bruger vores egen erfaring fra design branchen til den den praktiske forståelse og den teoretiske viden fra en Master uddannelse i Design Thinking fra KADK til at guide vores kunder mod et mere cirkulært samfund.
	Branche_andre: Hos RE·DO·THINK tilbyder vi workshops, oplæg og sparring omkring tænkningen bag cirkulær designforståelse men også hvorledes det strategisk og praktisk kan anvendes til omlægning af arbejdsprocesser og produktionsmetoder for at opnå et cirkulært afsæt for vækst.
	Erfaringer: RE·DO·THINK består af to designere der trækker på over 10 års praktisk og strategisk erfaring som cirkulær designere på tværs af designbranchen. Dette bruger vi som afsæt til dialogen med vores kunder om cirkulær designudvikling. Vi har erfaring med at implementere cirkulære designprocesser og strategier såvel internt hos ledelse og medarbejdere samt eksternt hos kunder og leverandører. Virksomhedserfaring indbefatter bl.a. By Lassen, Philips Lightning, Georg Jensen, Embacollage, Nico Design, Becksöndergaard, Sofie Schnoor, Soft Gallery og KUA.
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	Website: www.re-do-think.com


