
Virksomhed: 
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CVR:_____________________________ 

Senest opdateret:__________________ 

 Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er 

Konsulentprofil 

Branchefokus: 

Branche: Kommentar – Hvordan er I fokuserede her? 

Byggeri 

Træ, tekstil og mode 

Elektronik 

Plast og emballage 

Fødevarer 

Andre: 

Kontaktinfo: 

Navn:_______________________

Mobil:_______________________ 

E-mail:_______________________

_____________________

Fremhævede erfaringer:



 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: Moussa  Mchangama, Frederik Larsen
	CVR: 40040242
	Mobil: 26882480, 22629828
	Senest opdateret: 8. nov 2019
	Virksomhed: In futurum
	Branche_Byggeri: Off
	Branche_Fødevarer_tekst: Vi hjælper fødevarevirksomheder med at skabe strategisk fokus på bæredygtighed, samt at udvikle handlingsplaner.
	Branche_træ-tekstil-og-mode: Ja
	Branche_Elektronik: Off
	Branche_Plast-og-emballage: Ja
	Branche_Fødevarer: Ja
	Branche_Byggeri_tekst: 
	Branche_Elektronik_tekst: 
	Branche_Plast_tekst: Vi skaber løsninger for udfasning af plast i tekstilprodukter, samt optimering af emballageforbrug.
	Branche_træ_tekst: Vi hjælper mode-, tekstil- og designvirksomheder med at skabe strategisk fokus på bæredygtighed samt at udvikle handlingsplaner.
	Fokus_design: Off
	Fokus_design2: Ja
	Fokus_kemi: Ja
	Fokus_take-back: Ja
	Fokus_certificeringer: Ja
	Fokus_service: Off
	Fokus_samarbejder: Ja
	Fokus_IT: Ja
	Fokus_lifecycle: Off
	Fokus_SDG: Ja
	Fokus_design-tekst: 
	Fokus_design2-tekst: Vi har 10 års forskningserfaring indenfor genbrugsområdet, samt med design- og forbrugerpraksisser der forlænger levetiden af produkter.
	Fokus_kemi-tekst: Vi samarbejder meed Vugge til Vugge for at kunne tilbyde ekspertise indenfor kemi- og materialesundhedsvurderinger.
	Fokus_take-back-tekst: Vores kompetencer bygger på egen ph.d.-forskning indenfor genbrug, og konsulentarbejde for en række store genbrugsorganisationer.
	Fokus_certificeringer-tekst: Vi rådgiver om certificeringer på tekstilområdet.
	Fokus_servicedesign-tekst: 
	Fokus_samarbejder-tekst: Alt vores strategiske arbejde omfatter samarbejder, og vores arbejde med brancheorganisationer styrker denne del for vores kunder.
	Fokus_IT-tekst: Vi rådgiver om cirkulære løsninger der tager højde for hele værdikæden.
	Fokus_lifecycle-tekst: 
	Fokus_SDG-tekst: Vi arbejder med verdensmål i næsten alle projekter og tilbyder undervisningsforløb specifikt om målene for virksomheder.
	Fokus_andet: Vi mener at vejen til en bæredygtig virksomhed kræver at forandringen er til gavn for virksomheden. Derfor arbejder vi med individuelle løsninger, som tænker forandring og formidling sammen og forbinder ressourceoptimering med værdiskabelse. Det skaber et solidt fundament for bæredygtighed og markedsføring både internt i virksomheden og eksternt til kunder og forbrugere.

	Branche_andre: 
	Erfaringer: Vores tilgang bygger på mere end 10 års erfaring fra design- og livsstilsbranchen med henholdsvis kommunikation, brandudvikling og strategi, og med forskning i bæredygtighed, forbrug, værdiskabelse og cirkulær økonomi.

Vi arbejder både med at udvikle strategier for brancheorganisationer, at etablere bæredygtighed som en kerneværdi i virksomheder, samt at udvikle konkrete løsninger på produktplan.
	Email: moussa@infuturum.dk , frederik@infuturum.dk
	Website: www.infuturum.dk


