
     

A: ET 2-TIMERS MØDE

• Forretningsmæssige muligheder i cirkulær økonomi og 
serviceudvikling. 

• Introduktion til Service Level Matrix og fastlæggelse af 
jeres nuværende serviceforretning.

• Fastlægge jeres nuværende status og indsatser for 
bæredygtighed og cirkulær økonomi.

• Beskrivelse af jeres nuværende forretningsmodel. 

B: EN 3-TIMERS MINI-WORKSHOP

• Udvikling af idéer til bæredygtige, servicebaserede forret-
ningsmodeller. 

• Introduktion til relevante erhvervsudviklingsprogrammer 
f.eks. Servitize fra Dansk Industri, CØ SMV og programmer 
fra Erhvervshusene. 

MODERNE VÆRKTØJER TIL FORRETNINGSUDVIKLING 

• Service Level Matrix 

• Business Model Canvas

• Principper i Cirkulær Økonomi

JERES UDBYTTE

• Inspiration til og udvikling af nye forretningsmulighed-
er baseret på bæredygtige servicekoncepter. 

• Hurtig tilgang til ny viden om serviceforretning. 

• Screening og matchmaking til relevante erhvervsud-
viklingsprojekter, der kan understøtte jeres videre 
arbejde med bæredygtige servicekoncepter.

• Kort rapport I kan bruge ifm. implementering af jeres 
nye servicekoncepter.

DELTAGERE

En eller flere medarbejdere i virksomheden, der arbejder 
med forretnings- og serviceudvikling. 

PRODUCERER I BYGGEMATERIALER? - UDVIKL JERES SERVICEFORRETNING

TO MÅLRETTEDE AKTIVITETER I VIRKSOMHEDEN

FÅ NYE FORRETNINGSMULIGHEDER GENNEM 
UDVIKLING AF BÆREDYGTIGE SERVICEKONCEPTER
Udvikling af innovative og bæredygtige servicekoncepter giver gode 
muligheder for at øge jeres indtjening og konkurrenceevne – og samtidig 
styrke jeres image, kunderelation og -loyalitet.

Ved et “traditionelt produktsalg” sælges produktet ofte uden yderligere 
kontakt eller mersalg til kunden.

Ved servicebaserede forretningsmodeller er der mange muligheder for en 
tæt relation til kunden, f.eks. med et abonnementsbaseret servicekoncept.

Ofte understøtter servicebaserede forretningsmodeller den bæredygtige 
omstilling, der er en nødvendighed for danske producenter.

ATTRAKTIVT TILBUD TIL
• SMV producenter af byggematerialer
• I Region Midtjylland 
• Med minimum 10 medarbejdere 

DET MED SMÅT
• Ingen administration
• Gratis deltagelse
• Foregår i virksomheden
• Hvornår: 15. juni - 31. okt. 2019. 

FØRST TIL MØLLE
• Der er plads til 15 virksomheder

Milestone Pro ApS 
www.milestone-pro.dk 
Tel. +45 8615 1714 
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Four Squares ApS  
www.foursquares.dk
Tel. +45 6574  8040

Hvem står bag?
Projektet tilbydes i regi af Circularity City,  der er et parterdrevet netværk støttet af 
Region Midtjylland og EU’s Regionalfonde.

Circularity City støtter bl.a. SMV’ere med rådgivning til at sætte skub i cirkulære 
løsninger i byggeriet.

Partnerne i Circularity City er centrale aktører indenfor byggeriet; CLEAN, 
Minor Change Group, GXN, VIA University College, Dansk Industri og Statens 
Byggeforskningsinstitut.

http://www.circularitycity.dk


