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HVORDAN KAN PLANMILJØ
HJÆLPE DIN VIRKSOMHED
Bæredygtig forretningsudvikling for små og
mellemstore virksomheder

EKSEMPLER PÅ PLANMILJØS YDELSER
• Udvikle og implementere cirkulære forretningsmodeller, der udnytter ressourcerne til højest mulige
værdi eller afklarer mulige ressourcebesparelser

TIDLIGERE PROJEKTE
PlanMiljø har mere end 30 års
erfaring. Bare i løbet af de seneste fem år har vi hjulpet ere
end 70 virksomheder med bæredygtig forretningsudvikling.

• Miljømærkning eller -certi cering, der dokumenterer
virksomhedens bæredygtighedspræstatio
• Udvikling af strategi, der kan tage afsæt i verdensmålene, cirkulær økonomi, teknologiudvikling eller
noget helt fjerde

Et udpluk af vores kunder:

• Afklare efterspørgsel og forbrugermønstre ved
hjælp af antropologiske metoder - fokusgruppe,
kvalitative interviews eller observationstudier
• Undersøge forudsætninger for forbedret miljø- eller
bæredygtighedspræstation og understøtte adfærdsændringer blandt medarbejdere.
• Kortlægge leverandørkæder og nye potentielle
partnerskaber
• Understøtte og projektlede teknologiske udviklingsog demonstrationsprojekter

HVEM ER PLANMILJØ
PlanMiljø er et konsulent rma, der yder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder innovativ, erfaringsbaseret og situationstilpasset bistand inden for bæredygtighed. Vi har over 30 års
erfaring i rådgivning inden for bæredygtighed – de seneste fem år har vi bl.a. rådgivet over 50 SMV’er
i bæredygtig forretningsudvikling. Vi har forskellige ekspertiser og fagligheder; antropologer, miljøplanlæggere, LCA-eksperter, teknologer, kommunikatører, politologer, socio-økonomer. Med vores brede
tilgang sikrer vi at ramme det område, der giver mening for virksomheden.
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Mail: planmiljoe@planmiljoe.dk

SKITSERING AF PROJEKTFORMATER
SCREENING OG VURDERING AF GRØNNE
FORRETNINGSMULIGHEDE
Ved indledende afdækning af virksomhedens
behov for - og udfordringer ved - bæredygtighedsarbejdet benyttes ‘PlanMiljøs model for Bæredygtig omstilling’, der med sin brede tilgang til
bæredygtighed tydeligt vurderer de største gevinstpotentialer (økonomisk, miljømæssigt
og socialt) samt hvorvidt virksomhedens bæredygtige omstilling skal
være drevet af interne og/eller
eksterne faktorer
UNDERSØGELSE OG
ANALYSE
Undersøgelsesdesignet tilpasses de valgte indsatsområder.
PlanMiljø har særdeles omfattende erfaring og et stærkt hold
af teknologer, antropologer, kommunikatorer, økonomer og
sociologer. Vores solide metodiske værktøjskasse udvikles løbende og tilpasses den
speci kke indsats

HANDLINGSPLAN
Udarbejdelsen af en detaljeret handlingsplan gør
det nemt og overskueligt for virksomheden at
arbejde videre med implementering af projektets
resultater
Handlingsplanen opbygges som et logisk måltræ, hvor det sikres, at de oplistede aktiviteter
fører til de ønskede resultater, der samlet realiserer målet for den nye forretningsmodel. Forudsætningerne for planens vellykkede
gennemførelse drøftes og
analyseres.
OPSAMLINGSRAPPOR
PlanMiljø bistår med
udfyldelse af den
obligatoriske afrapportering til puljen
IMPLEMENTERIN
PlanMiljø kan også
facilitere implementeringen af den nye
grønne forretningsplan
og støtte op med erfaringsbaseret indsigt og de
mange forskellige fagligheder,
som vi råder over samt eventuel
inddragelse af vores brede netværk.

BESKRIVELSE AF GRØN FORRETNINGSMODE
Beskrivelsen af virksomhedens nye grønne forMÅLING OG KOMMUNIKATIO
retningsmodel vil tage udgangspunkt i værktøjet
Business Model Canvas, som PlanMiljø ofte beForretningsmodellen indeholder indikatorer, som
nytter, bl.a. i projekter for Erhvervshus Hovedgør det muligt at måle fremskridtene. Vi bistår
staden, SMV:Grøn og GCO-programmet.
gerne med evaluering, ligesom vores kommunikationseksperter kan hjælpe med at få den gode
Virksomheden og PlanMiljø udarbejder sammen
præstation viderebragt til medarbejdere, værbusinesscasen med fokus på de prioriterede inddikæde og omverden.
satser. Mulige initiativer vurderes ud fra en række parametre
- Udviklings- og implementeringsomkostninge
- Markedsinteress
- Reduceret miljøpåvirknin
FLERE DETALJE
- Reduceret klimapåvirknin
- Mulige samarbejdspartnere
For ere detaljer om hvordan PlanMiljø
og leverandøre
kan hjælpe din virksomhed - besøg:
- Salgsstrateg
- Mulig investeringsstøtte.
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www.planmiljoe.dk/virksomheder

