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four squares

hvem står bag

arbejder med strategi, organisations- og forretningsudvikling samt implemetering. Vi har fokus på bæredygtighed, cirkulær økonomi, og digitalisering.

Niels Lund har stor ledelseserfaring fra
SMV-virksomheder - bl.a. en international vækstvirksomhed indenfor grøn energi
og en virksomhed med produktion, softwareudvikling og servicekoncepter.

vi tror på
at bæredygtighed er en nødvendig og vigtig del af en moderne forretningsstrategi. Grøn omstilling er således målet, hvor en bæredygtig vision
er løftestang for udvikling, tilgangen til markedet, ekstern kommunikation
og kompetenceudvikling.

bæredygtighed, digitalisering og serviceforretning
Vores erfaring er, at SMV’ere kan udvikle sin forretning i en grøn retning
uden store økonomiske investeringer. Løsningerne er ofte nye servicekoncepter, f.eks. 2nd market, renovering, service- og vedligeholdelsesabonnementer, take-back ordninger m.m., som bl.a. kræver nye digitale
forretningsmetoder, platforme og kompetencer.

Niels har været chefkonsulent og kursuschef ved tre større konsulentvirksomheder indenfor organisationsudvikling,
og har gennemført mange implementeringsprocesser
Niels her et bredt netværk og er ofte
indlægsholder om bæredygtig omstilling,
digitalisering og serviceudvikling.
Niels er desuden en del af et sparringspanel for iværksættere.

tilgang til rådgivning og kompetenceudvikling

referencer og kunder

Vi er forretningsorienterede med udgangspunkt i vores
kunders værditilbud med inspiration fra design thinking
og kunderejser.

Indenfor bæredygtig forretningsudvikling har vi
bl.a. referencer og kunder indenfor byggeri-, plast-,
metal-, træ- og fødevareproduktion samt turismeog oplevelsesindustrien. Vi er desuden konsulent på
projekter i regi af Grøn Cirkulær Omstilling, ECSMV
og Bæredygtig Bundlinje Bornholm.

Vi har en praktisk og uformel tilgang i et letforståeligt
sprog, der altid kan omsættes til noget enkelt og håndgribeligt i din virksomhed.
Vi møder ofte en stærk faglig baggrund med fokus på
den daglige drift i en travl hverdag, hvor der ikke er
tid til lange strategiprocsser og har stor respekt for
ledernes tid, kompetencemæssige bag-grund samt
behovet for implementering

netværkssamarbejde

Vi oversætter vores indspark og modeller til let
forståelige input, der krydres med erfaringer fra danske
SMV-virksomheder.

I et Circularity City projekt har vi for 15 SMVvirksomheder udviklet konkrete mulige bæredygtige servicekoncepter, der netop er en af måderne,
der kan skabe en cirkular omstilling samtidig med et
større forretningspotentiale.

tæt samarbejde i processen

Vi arbejder sammen med jer om at idégenerere og
udvikle nye strategier og forretningsspor, der bliver
prioriteret og struktureret i forståelige forretningsmodeller og handlings- planer.
Undervejs i processen inddrages kompetenceudvikling
ift. ændringer i processer, kommunikation og organsaitionen.
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Vi har et tæt samarbejde med Anders Chr. Haahr,
Milestone Pro ApS, hvor vi har gennemført flere
projekter indenfor bæredygighed og cirkulær
økonomi.
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