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Kommentar – Hvordan er I fokuserede her?

Byggeri

Vi har mange kunder fx Superwood, Titan Nedbrydning og projekter fx.
nye servicekoncepter for 15 producenter og projektet "stop byggespild"

Træ, tekstil og mode

Vi arbejder bl.a. med Højer Møbler, ELSK og Tindskard med fokus på
forbedret miljøindsats, nye forretningsmodeller og kommunikation

Elektronik

Vi udvikler bl.a. fremtidens kølesensor (EUDP-projekt) og arbejder med
en række producenter om forbedret bæredygtighed og ny forretning

Plast og emballage

Vi udvikler nye emballage- og plastløsninger fx. ved Dansk Kosmetik
Salg og Abrella for plastreduktion, genanvendt plast, take-back ordning

Fødevarer

Vi udvikler nye værdikæder og forbedrer virksomhedernes
bæredygtighed gennem fokus på de 3P (Profit - Planet - People)

Andre:
- Kosmetik og plejeprodukter fx. Dansk Kosmetik Salg og Badeanstalten
- Jern og Maskinindustrien fx Linatech samt socialøkonomiske fx Råt&Godt, Fonden NordVirk
- Møbelindustrien fx Højer Møbler, Vannerup Møbelfabrik samt hotel/B&B - fx Petersholm

Fremhævede erfaringer:
Vi har med over 30 års konsulenterfaring stor viden og erfaring med at opfylde jeres mål, ønsker
og behov samt skabe merværdi for jer. Vi arbejder med cirkulær økonomi, strategi- og
forretningsudvikling samt ledelsessystemer. Vi har gennemført over 400 projekter og over 130
certificeringer, heraf 40 efter ISO 14001 og 2 efter Cradle to Cradle.
Vi har gennemført CØ-projekter i mange forskellige brancher, bl.a. for 7 virksomheder i Rethink
Business-projekter ved Lifestyle & Design Cluster samt 9 virksomheder for NBEN i Aalborg. Læs
mere på www.milestone-pro.dk/forretningsudvikling/
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Fagligt fokusområde
Område:

Designtænkning

Kommentar – Hvordan er I eksperter her?
Vi anvender designtækning ved projektplanlægning bl.a. ved
CØ-projekter samt ved design og udvikling af systemer og processer

Design to disassembly / Vi fokuserer på potentiel redesign af produkter i vores CØ-projekter, så
Design for recycling
produkterne i højere grad kan adskilles, repareres og genbruges

Kemisk ekspert

Vi samarbejder med et andet konsulentfirma, som har kemisk
ekspertise fx om produkt compliance inden for plast, tekstiler m.v.

Take-back

Vi har udviklet takeback fx Højer Møbler (brugte skolemøbler), ELSK
(genanvendt tøj), Abrella (brugte paraplyer) og Råt&Godt (byggematr.)

Certificeringer

Vi har med 40 miljøcertificeringer stor viden om ISO 14001 (og andre
ISO-standarder) samt miljømærker som svanemærke/EU-blomst mm.

Servicedesign

Vi udvikler nye servicekoncepter fx for 15 byggevareproducenter fx.
Superwood, Hvidbjerg Vinduet, Dansand, Vahle, Innogie m.fl.

Strategiske samarbejder Vi faciliterer nye strategiske samarbejder fx for byggeri og nedbrydning
for at udvikle værdikædens bæredygtighed og skabe win-win
IT, data og cirkulær
økonomi

Vi fokuserer på mulighederne for øget digitalisering bl.a. ved udvikling
af nye forretnings- og servicekoncepter

Life Cycle Assesments

Vi har udført livscyklusvurderinger og -analyser fx efter ISO 14040 i
udvalgte CØ-projekter fx. for Gabriel A/S

FN’s Verdensmål

Vi afholder mange workshops og udviklingsprojekter om FN's
verdensmål fx. for AI, Busienss Esbjerg, KEF, HK, Østjysk Bolig m.fl

Andre områder:
Vi arbejder ud fra et holistisk syn på jeres virksomhed og sikrer en relevant udvikling af jeres
strategier og mål, viden, kultur, produkter, systemer og indsats for øget bæredygtighed i forhold til
jeres projektmål.
Vi kan hjælpe jer med relevant story-telling og branding af jeres bæredygtighed. Vi kan afklare
funding-muligheder ud fra vores viden om tilskudsordninger og kan hjælpe jer med evt.
ansøgninger. Vi sikrer, at jeres CØ-projekt understøtter jeres strategi og skaber nye
forretningsmuligheder for jer.

