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	Virksomhed: THISFUTURE + design-people
	Branche_Byggeri: Ja
	Branche_Fødevarer_tekst: 
	Branche_træ-tekstil-og-mode: Ja
	Branche_Elektronik: Ja
	Branche_Plast-og-emballage: Ja
	Branche_Fødevarer: Off
	Branche_Byggeri_tekst: Vi har designet en række indeklimaløsninger, blandt andet med fokus på ventilation og varme, bl a for Danfoss og Airmaster.
	Branche_Elektronik_tekst: Her har vi bred erfaring med design og strategi, både inden for konsu-mentelektronik og B2B produkter, bl a for Kenwood, Nilfisk, Kamstrup.
	Branche_Plast_tekst: Erfaring med brug af forskellige plasttyper i elektronik- og medico-produkter, erfaring med design af bæredygtig emballage.
	Branche_træ_tekst: Vi har arbejdet i krydsfeldtet mellem tekstil, indretning og elektronik ved udviklingen af en række lifestyleprodukter, bl a for Vifa, B&O og LG.
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	Fokus_design-tekst: Vores designteam har mangeårig erfaring af at bruge designmetoder og -processer i udvikling af produkter, (digitale) services og strategier.
	Fokus_design2-tekst: Vores erfarne industrielle designere har skabt en lang række produkter hvor æstetik, funktionalitet, produktion og disassembly spiller sammen.
	Fokus_kemi-tekst: 
	Fokus_take-back-tekst: 
	Fokus_certificeringer-tekst: 
	Fokus_servicedesign-tekst: Gennem servicedesign afdækker vi stakeholderbehov, optimerer værdikædesamarbejder og designer (cirkulære) brugeroplevelser.
	Fokus_samarbejder-tekst: Med et stort netværk i forskellige brancher har vi ofte hjulpet vores kunder at finde strategiske samarbejdspartnere.
	Fokus_IT-tekst: Med veldesignede IoT løsninger skaber vi nye muligheder for cirkulære brugeroplevelser, fx gennem pay-per-use modeller.
	Fokus_lifecycle-tekst: 
	Fokus_SDG-tekst: Vi faciliterer processer hvor vi hjælper virksomheder at blive klare over hvilke verdensmål de kan arbejde med, og hvordan.
	Fokus_andet: Trends & scenario planning - research og inspirerende koncepter for fremtidige bæredygtige scenarierRoadmaps, strategi- og visionarbejde - procesfacilitering omkring bæredygtighedsambitioner med henblik på konkretisering af målsætninger Kvalitativ research / brugerstudier - afdækning af stakeholderbehov og -mulighederDesign sprint - vi bringer virksomheders teams sammen for at i effektive forløb ideudvikle og testenye (cirkulære) koncepter
	Branche_andre: Medicinal - design af produkter, oplevelser og services for bl a Novo Nordisk og Oticon
	Erfaringer: THISFUTURE / Sara Andersson: Designkonsulent med 13 års erfaring fra konsulentvirksomhed-er  / certificeret Cradle To Cradle Design Consultant, ved Michael Braungart/EPEA  / nu selv-stændig designkonsulent med fokus på cirkulær økonomi / SDG'er  /  designspecialist i EU-projektet C-voucher, hvor jeg hjælper SMV'er at udvikle cirkulære løsninger og strategierdesign-people: specialister inden for strategisk design, brugerdreven innovation og design af fysiske produkter og digitale services / skaber sammenhængende økosystemer og relevante kundeoplevelser på basis af kvalitative studier / grundlagt i 2005 / 20+ internationale designpriser
	Email: sara@thisfuturedesign.com
	Website: thisfuturedesign.com / design-people.com


