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Få et gratis rådgivningsforløb
Et af tilbuddene i Bæredygtig Bundlinje 2.0, er et 
rådgivningsforløb, der hjælper jeres virksomhed 
med at integrere miljø, bæredygtighed eller 
cirkulær økonomi i forretningen her og nu. 

I får desuden værktøjer til indtænke disse 
aspekter som en naturlig del af virksomhedens 
forretningsmodel i fremtiden. 

Hvem er Blue Tree? 
Blue Tree har erfaring med at hjælpe virksomheder 
til at indarbejde bæredygtighed i kernen af deres 
forretning. Blue Tree kan rådgive jer om at skabe 
nye forretningsmuligheder, styrke virksomhedens 
brand og skabe markante konkurrencefordele 
ved at inkludere bæredygtighed i den strategiske 
forretningsudvikling. 

Blue Tree kan også hjælpe jer med at 
danne et overblik over -  og strukturere - de 
bæredygtighedstiltag, som I bør satse på for at 
vækste og fremtidssikre jeres forretning.
 
Det får du ud af forløbet  
• Kortlægning af potentialer for 

bæredygtighedsindsatser og hjælp til 
prioritering af dem.  Blue Tree arbejder blandt 
andet med følgende metoder: risikoanalyse, 
GAP-analyse og flourishing business model 
canvas. 

• Udvikling af strategi, eventuelt koblet til FN’s 
17 verdensmål for bæredygtig udvikling. 

• Konkrete input og anbefalinger til design og 
implementering af indsatser i din virksomhed.

• Anbefalinger til, hvordan I foretager målinger 
og styring af de bæredygtighedstiltag, som I 
når frem til under forløbet i form af mål opsat 
i målhierarki.

• En handlingsplan, som kan fungere 

som beslutningsgrundlag for ledelsen. 
Handlingsplanen vil afspejle jeres mulige 
nye grønne forretningsmodel og indeholde 
konkrete anbefalinger til initiativer.

Hvad kræver det at være med? 
Rådgivningen er gratis for virksomheder, der 
deltager i Bæredygtig Bundlinje 2.0. 

Rådgivningen henvender sig til alle brancher og 
virksomheder, som oplever udfordringer med at 
få ”drejet” forretningen i en mere cirkulær retning. 
Måske har I allerede gennemfært en række tiltag, 
men mangler at få et struktureret fælles overblik 
og forløb. Måske er I en virksomhed, der nu skal 
til at i gang og gerne vil have en ledelsesmæssig 
ramme til at arbejde ud fra. Blue Tree kan hjælpe 
virksomheder, uanset hvor I er i processen. 

Rådgivningsforløbet løber over cirka to til tre 
måneder, og kræver, at virksomheden sætter tid af 
til minimum 1-2 møder med rådgiver og løbende er 
interesseret i dialog med rådgiver.
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Med fokus på 
bæredygtighed, kan 
I bidrage til FN’s 
verdensmål 12 og 13. 

Kontakt
Kontakt os og hør om dine muligheder for 
at deltage i Bæredygtig Bundlinje 2.0:

Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe, 
Seniorprojektleder i Gate 21
lft@gate21.dk // +45 5369 7008


