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	Erfaringer: Efiko kan særligt hjælpe med at udarbejde businesscases, søge funding, skabe partnerskaber med andre aktører som eksempelvis universiteter og andre videnaktører. Mange års erfaring i at arbejde med udvikling af forretningsmodeller vedrørende cirkulær økonomi. På fødevareområdet har Efiko en dyb viden om branchens styrker og udfordringer og arbejder i 2019-2020 sammen med DTU på at gøre fødevare-SMV´er mere klar til blockchain-teknologi, som kan få stor betydning for bfranchen i fremtiden.
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