Grøn omstilling
og bæredygtig
forretningsudvikling

Rådgivnings- og
kompetenceudviklingsforløb
OM PROVICE APS
Provice er anerkendt for vores resultater med at
bistå virksomheder med den grønne omstilling.
Vi tilpasser vores rådgivning til den enkelte virksomheds specifikke behov og muligheder.
Gennem årene har vi hjulpet over 300 virksomheder i hele landet med grønne tiltag på mange
niveauer. Fra mindre screeninger for grønne potentialer og udvikling af konkrete værktøjer, grøn
produktudvikling, CO₂-beregninger, og til større
projekter om bæredygtige forretningsstrategier
og etablering af cirkulære værdikæder. Og alt
derimellem.

Vi lægger vægt på at give virksomheder konkrete og brugbare løsninger, som er kommercielt
interessante og indeholder gode miljøpotentialer.
Vi rådgiver i øjenhøjde. Vi hjælper med kompetenceopbygningen, så næste skridt starter på et
højere niveau. Det hele er bundet op på vores
vision om at bidrage til en mere
bæredygtig samfundsudvikling.
Provice har en timepris på kr. 850,- eksklusiv
moms.
Få mere information om os på www.provice.dk.

PROVICE METODER
OG VÆRKTØJER
OPSTARTSMØDE

SCREENING
Review af
energi, ressourcer,
arbejdsgange og processer

Vi afklarer jeres konkrete situation og
behov. Herudfra designer vi et rådgivningsforløb, som sikrer fokus på aftalte
indsatsområder, samarbejde og resultatskabelse. Rådgiverforløbet med
grønne forretningsmodeller følger tre
faser – screening, løsninger og udvikling
af forretningsmodel. De konkrete emner
og fokusområder fastlægges indledningsvis og giver rammen for projektet.

GRØN
FORRETNINGSMODEL
LØSNINGER
Identiﬁcering af
potentialer med god
økonomi og miljøgevinster

Vi er certificeret i metoden BeeBusiness© til grøn
forretningsudvikling – fra analyse af nuværende situation, over afklaring af udfordringer og potentialer,
til udvikling af en brugbar plan for grøn omstilling.
Vi bruger anerkendte metoder og standarder, fx til
analyse af værdistrømme og muligheder for cirkulær
økonomi, implementering af verdensmålene, og til
beregning af CO2-effekter, miljøvaredeklarationer og
LCA’er. Miljødata beregnes med SimaPro og EcoInventdatabasen. Vi sikrer kompetenceopbygning
med undervisning i teori og metode baseret på virksomhedens situation. Vi er certificeret i forandringsledelse og projektledelse.

Bæredygtig strategi,
handlingsplan,
investeringsbehov,
implementering

GRØN
PLAN

TEAMET

Vores konsulentteam arbejder dedikeret og er gennemgående i hele forløbet.

THOMAS LØVHOLT

TOMAS SANDER POULSEN

Thomas er partner i Provice med arbejdserfaring
som intern konsulent, projektleder og leder inden
for procesindustrien, servicebranchen og offentlig
administration.

Tomas er partner i Provice og har mere end 20 års
erfaring i at bistå virksomheder teknisk og strategisk med grøn omstilling og miljøinnovation, og
har stærke kompetencer indenfor effektvurderinger, potentialeafdækning og grøn forretningsudvikling.

Thomas rådgiver og underviser primært inden
for spændingsfeltet af strategi, ledelse og grøn
omstilling. Thomas kombinerer stærke analytiske
kompetencer med sin forretningsmæssig forståelse og blik for forbedringsmuligheder, og slipper
ikke projekterne, før resultaterne er kommet i
hus.
Kontakt Thomas Løvholt på telefon 9395 3111
eller på mail: tcl@provice.dk

Tomas er cand.techn.soc og specialist i at kombinere den grønne dagsorden med kommercielle
muligheder og har særlig indsigt i grønne samarbejder på tværs af værdikæder og materialer
som plast, træ, jern og metal, byggebranchen og
affaldssektoren.
Kontakt Tomas Sander Poulsen på
telefon 2288 1489 eller på mail: tsp@provice.dk

Betonvej 10
4000 Roskilde
www.provice.dk

