
GRATIS STØTTE TIL AT GØRE DIN VIRKSOMHED MERE CIRKULÆR

Bæredygtig Bundlinje 2.0 hjælper dig med at udvikle din forretning med grønne fremskridt, der
kan mærkes på bundlinjen, og som samtidig sikrer en mindre klimabelastning.

Det er Københavns Kommune, vidensinstitutioner, rådgivere og
brancheorganisationer, der står klar til at hjælpe din virksomhed med at indfri
de cirkulære potentialer i arbejdet med at fremtidssikre forretningsmodellen.

Er du med i projektet, får du et skræddersyet forløb med gratis
rådgivning, der svarer til konsulenthjælp for ca. 50.000 kr.
Dit eget bidrag er dine timer.

Skræddersyet rådgivning hjælper dig videre

Din virksomhed har mulighed for at arbejde med én eller

flere grønne indsatser for at optimere og gøre den

nuværende forretningsmodel grøn og fremtidssikret.

Indsatserne kan eksempelvis handle om at få et energitjek,

gøre logistikken grønnere, blive skarpere på miljøledelse og

miljømærker samt gøre din emballage mere bæredygtig. Du

kan også blive bedre til at undgå madspild, lære at håndtere

og designe bæredygtige affaldsløsninger eller få hjælp til at

arbejde aktivt med FN’s 17 Verdensmål. Forløbet tilpasses

dine specifikke krav.
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"Bæredygtig Bundlinje 2.0 har været en vigtig samarbejdspartner i vores stræben på at at blive en
mere miljømæssigt bæredygtig virksomhed. Vi har bl.a. fået hjælp til at opbygge et miljø-

ledelsesprogram, som sikrer, at vi er på vej i en bæredygtig retning samt til at benchmarke os selv mod
vores målsætninger." Jonas Gehl Madsen, Managing director & co-founder

Bæredygtig Bundlinje i tal

● 28 ud af 45 virksomheder er rekrutteret, alle er i gang med at få
udarbejdet en grønnere forretningsmodel

● Der er på nuværende tidspunkt indfriet besparelser på 250 ton CO2 årligt,
samt en materiale reduktion på over 100 tons.



Hvem har gavn af at være med?

Projektet henvender sig primært til små og

mellemstore virksomheder, som er motiveret for en

grøn eller cirkulær forretningsudvikling.

Det er gratis at deltage i forløbet, som varer 9-12

måneder.

Din virksomhed skal bruge 100 timer på projektet.
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Via Bæredygtig Bundlinje 2.0 har vi fundet ud af, at vi kan forbedre vores
affaldssortering og dermed spare 27 tons CO2 om året”

Rainer Gugerel, Operations & Logistics Manager, EAT GRIM

Sådan kommer du med

Næste arrangement: Læs med HER

Der optages hele tiden nye virksomheder i forløbet (først til mølle princippet), så det første du kan

gøre er at kontakte:

Sarosh Qureshi på sarosh.qureshi@kk.dk / 2138 0483.

Her kan du høre mere om forløbet, og hvad du konkret kan forvente at få ud af dette i forhold til

dine udfordringer og krav. Sidste frist for tilmelding er 1. december 2021.

https://www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje-2/arrangement

