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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:_______________________

Website:_____________________

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: Suzi Christoffersen
	CVR: 36990538
	Mobil: 53666766
	Senest opdateret: 
	Virksomhed: CLOSED LOOP
	Branche_Byggeri: Off
	Branche_Fødevarer_tekst: 
	Branche_træ-tekstil-og-mode: Ja
	Branche_Elektronik: Off
	Branche_Plast-og-emballage: Ja
	Branche_Fødevarer: Off
	Branche_Byggeri_tekst: 
	Branche_Elektronik_tekst: 
	Branche_Plast_tekst: Udvikling af politikker(F.eks. kemikalier & produktsikkerhed, klima & miljø, dyrevelfærd, menneskerettigheder, plastik og affald)
	Branche_træ_tekst: Closed Loop henvender sig til mode og livsstil-branchen, hvor vi som konsulenter har mange års erfaring med design, sourcing, kvalitetskont
	Fokus_design: Ja
	Fokus_design2: Ja
	Fokus_kemi: Ja
	Fokus_take-back: Off
	Fokus_certificeringer: Ja
	Fokus_service: Off
	Fokus_samarbejder: Ja
	Fokus_IT: Off
	Fokus_lifecycle: Off
	Fokus_SDG: Ja
	Fokus_design-tekst: Vi arbejder med de beslutninger der tages i designfasen, som kan være med til at afgøre et produkts samlede fodaftryk. Vi ved at material
	Fokus_design2-tekst: Vi rådgiver indenfor konkrete design-metoder ift. produktets evne til at kunne genanvendes. Eksempelvis mono-materials og evnen til at skille 
	Fokus_kemi-tekst: Suzi Christoffersen har stort kendskab til EU's kemikalie-lovgivning. 
	Fokus_take-back-tekst: 
	Fokus_certificeringer-tekst: Vi rådgiver indenfor forskellige certificeringer; hvilke passer til kundens behov og produkt. Vi anbefaler at arbejde med certificerede metervarer 
	Fokus_servicedesign-tekst: 
	Fokus_samarbejder-tekst: På de områder der ikke er vores spidskompetencer samarbejder vi med nogle af de mest kompetente aktører i branchen
	Fokus_IT-tekst: 
	Fokus_lifecycle-tekst: 
	Fokus_SDG-tekst: Vi arbejder aktivt med verdensmålene i alt hvad vi foretager os. 
	Fokus_andet: På baggrund af analyser hjælper vi virksomhederne med at lægge kort og langsigtede mål - underbygget af konkrete handlingsplaner. 
	Branche_andre: 
	Erfaringer: Som indehaver at vores materiale showroom THE FABRIC SOURCE ser vi os selv som eksperter i ansvarligt sourcede tekstiler(økologi, genanvendelse, lukkede kredsløb)
	Email: Sc@closed-loop.dk
	Website: www.closed-loop.dk


