
Invitation          

 

        

Rethink Resources er et innovationscenter med viden og værktøjer til at hjælpe danske produktionsvirksomheder med at få en 
konkurrencefordel ud af ressourceknapheden. I vores rådgivning arbejder vi med at reducere tab af ressourcer forskellige steder i 
livscyklus ved at designe produkter til genbrug og til recirkulation af materialerne.   

    

 

Inspirationsseminar: 
 

ER I KLAR TIL DEN 
CIRKULÆRE ØKONOMI? 
 
 
 
 

 PROGRAM  
 
14:30 Velkomst og præsentation af deltagerne 
 
14:45 Introduktion til den cirkulære økonomi  

v. Henrik Grüttner, SDU 
Det handler om forretningsmodeller og 
produktdesign 
 

15:15 H.J. Hansens oplevelser med Rethink Resources  
v. Sabina Ricevuto, HJH 

 
15:30 Tilbagemelding på spørgeskemaerne  

v. Henriette Melchiorsen, UMT 
Hvor ligger potentialerne for de lokale 
virksomheder? 
 

16:00 Diskussion ved bordene: Hvor ligger 
potentialerne? / hvad er det nye? / hvad skal der 
til? 

 
16:45 Opsamling i fællesskab v. Henrik 
 
17:00  Rundvisning i udstillingerne  

(H.J. Hansens udstilling + Rethink Resources 
inspirationsudstilling) 

 
18:00 Mulighed for lidt spisning og snak  
 
 
 
 
   
 
 
 
 

HVORFOR DELTAGE 
 
Nye forretningskoncepter relateret til dele-økonomi og 
cirkulær økonomi buldrer frem verden over. Tænk bare 
på airbnb og Uber… 
 
Ellen McArthur Foundation har kortlagt potentialet for 
Danmark til en stigning på mellem 7.000 og 13.000 ’job-
ækvivalenter’ og en stigning på 0,8-1,4% i BNP. 
 
Mange af de store virksomheder kigger på de nye 
tilgange. I projektet Rethink Resources ser vi især på de 
miljømæssige effekter af den cirkulære økonomi og 
samarbejder bl.a. med Nilfisk, Grundfos og IKEA.  
 
Men hvad er egentlig cirkulær økonomi – og hvor ligger 
de forretningsmæssige perspektiver for danske 
virksomheder?  
 
Rethink Resources tilbyder i samarbejde med 
Miljøforum Fyn og Odense Erhvervsnetværk et lokalt 
inspirationsseminar, hvor vi vil hjælpe virksomhederne i 
området til at blive klar på begreberne - og begynde at 
kigge på perspektiverne. 
 
www.rethinkresources.dk  
 
 

Dato:  13. juni 2016 
Tid:     14.30 – 18.30 
- med afsluttende servering… 
Sted:  H.J. Hansen 
 Havnegade 110, 5000 Odense C 
Tilmelding:  
Send en e-mail til dsj@cleancluster.dk  
senest d. 7. juni 2016. 
 
NB: Deltagelse er gratis, men tilmelding 
nødvendig 

http://www.rethinkresources.dk/
mailto:dsj@cleancluster.dk

