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Konsulentprofil 

Branchefokus: 

Branche: Kommentar – Hvordan er I fokuserede her? 

Byggeri 
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Plast og emballage 
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 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:


	Primær kontakt: Annette Hastrup
	CVR: 32 31 08 34
	Mobil: 24 28 93 69
	Senest opdateret: 18. august 2019
	Virksomhed: 
Vugge til Vugge ApS
	Branche_Byggeri: Ja
	Branche_Fødevarer_tekst: Har rådgivet Kødsnedkeren ApS og Søris A/S om grøn vækst via grønne forretningsmodeller.
	Branche_træ-tekstil-og-mode: Ja
	Branche_Elektronik: Ja
	Branche_Plast-og-emballage: Ja
	Branche_Fødevarer: Ja
	Branche_Byggeri_tekst: Har mange kunder indenfor byggeri/byggematerialer. To af os har en baggrund fra branchen. Har skrevet bøger om C2C og CØ i byggeri.
	Branche_Elektronik_tekst:  Vi har rådgivet Refurb og Tier1Asset om udvikling af CØ / grønne forretningsmodeller.
	Branche_Plast_tekst: Rådgiver om materialevalg og optimering af emballage og plastprodukter, specielt ifm. C2C certificering. 
	Branche_træ_tekst: Har flere kunder indenfor træ- og møbelindustri, mode og tekstil. Tidl. miljø- og projektchef i træindustrien og formand for TMIs miljøudvalg.
	Fokus_design: Ja
	Fokus_design2: Ja
	Fokus_kemi: Ja
	Fokus_take-back: Ja
	Fokus_certificeringer: Ja
	Fokus_service: Ja
	Fokus_samarbejder: Ja
	Fokus_IT: Ja
	Fokus_lifecycle: Ja
	Fokus_SDG: Ja
	Fokus_design-tekst: Alt vores arbejde tager afsæt i Cradle to Cradle designprincipper og metoder til udvikling og optimering af produkter til cirkulær økonomi
	Fokus_design2-tekst: Design for disassembly og design for recycling er grundsten i Cradle to Cradle design, som vi er specialister i og rådgiver om.
	Fokus_kemi-tekst: Vi har fast samarbejde med verdens førende kemiske eksperter indenfor Cradle to Cradle materiale sundhed.
	Fokus_take-back-tekst: Vi har udviklet take-back strategier og løsninger for bl.a. Egetæpper og Troldtekt.
	Fokus_certificeringer-tekst: Vi er C2C akkrediteret vurderingsorgan. Vejleder også om andre certificeringer, der kan være relevante alt efter branche og produkt.
	Fokus_servicedesign-tekst: Servicedesign er integreret i Cradle to Cradle designtænkning og cirkulære forretningsmodeller.
	Fokus_samarbejder-tekst: C2C certificering og CØmodeller som fx take-back og servicemodeller fordrer strategiske samarbejder, som vi hjælper med at facilitere
	Fokus_IT-tekst: Vi indsamler og analyser store mængder data og hjælper bl.a. med materialepas på produkter. Vi er eksperter i CØ som bygger på C2C.
	Fokus_lifecycle-tekst: Vi vurderer produkters påvirkning af mennesker og miljø fra vugge til vugge, men udfører ikke LCA-analyser vha. LCA-beregningsværktøjer
	Fokus_SDG-tekst: Cradle to Cradle Certified™ adresserer 11 af de 17 Verdensmål og er et stærkt værktøj til at dokumentere indsats og effekt ift. SDG'erne.
	Fokus_andet: Materialestrømsanalyser og ressourceoptimering, herunder energieffektivisering og vedvarende energi. 
Vi rådgiver desuden om markedsføring og kommunikation, og hjælper kunderne med at formidle de nye positive historier.
	Branche_andre: Vi har kunder inden for et meget bredt spektrum af brancher, dog primært produktionsvirksomheder. Ud over ovennævnte bl.a. også grafisk branche og produktion af biobaserede produkter. 
	Erfaringer: Vi er erfarne eksperter i cirkulær økonomi og Cradle to Cradle. Vi er som de eneste i Norden akkrediteret til at vurdere produkter efter den internationale Cradle to Cradle Certified™ Product Standard. Vi har gennemført C2C certificering af mere end 100 produkter, og flere er på vej. For disse og andre kunder har vi desuden udviklet forretningsmodeller og -strategier, handlingsplaner og take-back-løsninger. Blandt vores kunder, som har opnået succes med deres grønne løsninger, er fx Egetæpper, Troldtekt, KLS PurePrint, Komproment og Convert. Se vores mange cases og referencer på vuggetilvugge.dk/cases-og-referencer
	Email: ah@vuggetilvugge.dk
	Website: www.vuggetilvugge.dk


