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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: Charlotte Koch
	CVR: 35067736
	Mobil: 21840777
	Senest opdateret: 
	Virksomhed: 4greenArchitecture
	Branche_Byggeri: Ja
	Branche_Fødevarer_tekst: 
	Branche_træ-tekstil-og-mode: Ja
	Branche_Elektronik: Off
	Branche_Plast-og-emballage: Off
	Branche_Fødevarer: Off
	Branche_Byggeri_tekst: Bæredygtigt design nybyggeri/renovering: energi-/ressourceoptimering for kontorer/industri/produktion, supermarkeder/handel, socialt byggeri
	Branche_Elektronik_tekst: 
	Branche_Plast_tekst: 
	Branche_træ_tekst: Møbler&Lifestyle:Møbelproduktion/udvikling, praktisk/strategisk erfaring salg/export/markedsopbygning. Bæredygtigt CO2-neutralt byggeri i træ
	Fokus_design: Ja
	Fokus_design2: Ja
	Fokus_kemi: Off
	Fokus_take-back: Off
	Fokus_certificeringer: Ja
	Fokus_service: Ja
	Fokus_samarbejder: Ja
	Fokus_IT: Ja
	Fokus_lifecycle: Ja
	Fokus_SDG: Ja
	Fokus_design-tekst: Rådgivning, projektledelse og facilitering, samt hjælp til team-building  og strukturering i forbindelse med Designtænkning (Design thinking).
	Fokus_design2-tekst: Produktudvikling og valg af bygningsdele/systemløsninger til "GreenBuildings" & bæredygtige byggerier, også m. DGNB-certificering
	Fokus_kemi-tekst: 
	Fokus_take-back-tekst: 
	Fokus_certificeringer-tekst: Vi certificerer ikke selv, men har praktisk erfaring i udviklingen af ambitiøse bæredygtige koncepter med henblik på certificering. 
	Fokus_servicedesign-tekst: Rådgivning, projektledelse og facilitering,samt hjælp til team-building & strukturering. Mange års praktisk erfaring i Integrated Energy Design.
	Fokus_samarbejder-tekst: Vi indgår gerne strategiske samarbejder til sikring af gode CO2- neutrale driftøkonomiske løsninger, "et grønt visitkort" til vores kunder !
	Fokus_IT-tekst: Vi rådgiver omkring forståelsen og brugen af IT & data i forbindelse m.  ressourceoptimering og udviklingen af Cirkulær økonomi koncepter
	Fokus_lifecycle-tekst: Rådgivning indenfor bæredygtig virksomheds- og produktstrategi, hvori også Life Cycle Assesments (LCA/EPD) bruges som strategisk værktøj
	Fokus_SDG-tekst: Verdensmålene indgår som en naturlig integreret del af vores daglige arbejde med bæredygtighed og ressourceoptimerede grønne løsninger
	Fokus_andet: Bæredygtige forretningsmodeller, Integrated Energy Design, bæredygtigt og cirkulært produktdesign, bæredygtigt CO2-neutralt byggeri med energieffektivisering, ressourceoptimering, cirkulær økonomi, god driftøkonomi, vedvarende energi og CSR. Mange års praktisk erfaring fra dansk møbelindustri og møbelexport.Vi taler og skriver dansk, tysk og engelsk.
	Branche_andre: Bæredygtigt byggeri/produktdesign: Bæredygtige produkter/systemløsninger til energieffektivt grønt byggeri "GreenBuildings" & byggerier som tilstræber DGNB- og/eller anden certificering, green urban design & planning, "new urban farming" løsninger.
	Erfaringer: Vi er specialiseret i Green Corporate Architecture. Vi giver vores kunder "et grønt visitkort" ved hjælp af vores bæredygtige løsninger, Vi besidder mere end 35 års erfaring i design,planlægning og realisering af bæredygtige, energi- og ressourceeffektive kommercielle og private projekter.  Ref:Deloitte Headquarter Dusseldorf, Dusseldorfer Hypothekenbank, den nye generation af grønne CO2-neutrale supermarkeder med verdens første kommercielle DGNB-certificering i højeste standard ("Store of the Year" i Berlin og "Sustainia Best Building Solution").
	Email: 4green@4greenarchitecture.com
	Website: www.4greenbuilding.com


