
Rådgivning
ved Provice

Cirkulær økonomi som 
en del af din forretning

2.0

Få et gratis rådgivningsforløb
I Bæredygtig Bundlinje 2.0 tilbyder vi et forløb, 
der kortlægger relevante cirkulære indsatser 
for din virksomhed og hjælper dig med at skabe 
bæredygtig forandring. 

I samarbejde med rådgivere fra Provice, får 
den enkelte virksomhed en skræddersyet 
forretningsmodel med grønne indsatser. 

Indsatserne kan for eksempel være at erstatte 
materialer i produktionen med mere bæredygtige 
alternativer, at upcycle noget, der er i dag er 
affald, eller at skabe nye samarbejder. For 
eksempel med andre virksomheder eller kunder om 
at udvikle nye produkter eller ydelser. 

Som virksomhed kan du også vælge at fokusere 
på optimering af arbejdsgange og processer eller 
konkret implementering af cirkulære løsninger. 

Provice beregner potentialerne i den grønne 
forretningsmodel – både klimaeffekten opgjort i 
CO2 og den økonomiske business case. 

Alt efter din virksomheds behov, kan Provice også 
vurdere potentialerne i forhold til for eksempel 
kundetrends, leverandørsikkerhed, lovgivning eller 
de nationale mål for cirkulær økonomi.

Hvem er Provice? 
Provice hjælper virksomheder med styrke 
forretningen gennem grøn omstilling.
De afdækker konkrete løsninger, blandt andet 
inden for affalds- og ressourcestrømme, som både 
er kommercielt og miljømæssigt interessante.

Provice tilbyder
• at kortlægge virksomhedens cirkulære 

forretningsmuligheder
• at beregne de miljømæssige og økonomiske 

effekter
• at udvikle en konkret plan for implementering 

Hvad kræver det at være med? 
Rådgivningen er gratis for virksomheder, der 
deltager i Bæredygtig Bundlinje 2.0, og forløbet 
varer cika en måned. Forløbet vil typisk starte med 
et opstartsmøde, hvor Provice og virksomheden 
aftaler, hvad de vil arbejde videre med. 

Virksomheden skal afsætte tid til 1-2 møder med 
Provice og stille relevante data til rådighed. Det 
kan for eksempel være data om indkøb, affald og 
økonomiske nøgletal.

Rådgivning fra Provice skal være afsluttet senest 
1. juni 2022. 

Kontakt
Er du blevet nysgerrig på dine muligheder 
for at deltage i Bæredygtig Bundlinje 2.0, 
så tøv ikke med at kontakte os.

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


