
WORKSHOP – EN GRØNNERE FORRETNING
- MILJØCERTIFICERINGER & CIRKULÆRT DESIGN

Anette Priess Gade & Vivi Schytt Circular by Innovation Lab  & Help2Comply 



Få et kick-start til at starte jeres virksomheds grønne rejse og find ud, hvad 
andre gør internationalt, hvad der gælder indenfor lovgivningen af 
kemiske stoffer, hvordan man kan arbejde struktureret med grøn 
omstilling og forslag til hvordan man formidler processen. 

Overblik over muligheder i forhold til forskellige miljøcertficeringer

Indblik i jeres muligheder for at skabe en mere bæredygtig og 
innovativ forretning med inspiration fra virksomhedscases, nye 
materialer og teknologier 

Forståelse af og indsigt i Circulære design modeller i Fashion 
industrien 

Grøn fashion #1 : Kom i gang nu (½ dags fra kr. 15.000) *

Grøn fashion #2: Din grønne roadmap (1 - 2 dags fra kr. 25.000)*

Briefings (se separat program)

EN GRØNNERE FASHION – tekstiler og design 

Formål 

Udbytte

Typer af 
workshops

* inkl. 2 timers opfølgning



Vivi Schytt, stifter af Help2Comply har mere end 12 års 
erfaring med lovgivning indenfor produktsikkerhed samt 
miljømærkning af forbrugerprodukter, og er uddannet 
civilingeniør, kemi. Vivi bistår virksomheder med 
miljømærkninger og certificeringer, f.eks. Svanen, EU-
blomsten, Ecocert, Den Blå Krans, FSC m.m.
Vivi afholder løbende workshops for virksomheder omkring 
emner indenfor CSR, cirkulær økonomi, grønne 
forretningsmodeller, bæredygtighed, produktsikkerhed, 
miljømærkninger og certificeringer.
Desuden yder Vivi rådgivning til virksomheder, der 
markedsfører produkter med specifikke myndigheds-, 
kunde- og miljømærkekrav.

EN GRØNNERE FASHION – lidt om os 

Vivi Schytt
Ejer af Help2Comply
www.help2comply.dk

Anette har igennem mange år arbejdet med både små og 
store virksomheder og hjulpet dem med at se nye 
muligheder, skabe nye koncepter, bringe nye services og 
produktlinjer på markedet, og skabe en stærk grøn profil. 
Desuden har Anette selv grundlagt og drevet online retail
og B2B virksomhed med skandinavisk design knap 10 år i 
udlandet. Anette arbejder ud fra en kundeorienteret 
tilgang (design thinking og er certificeret heri fra IDEO) og 
forstår, at koble cirkulære design modeller og digitale 
teknologier sammen med kunde behov og skabe 
koncepter, som bringer værdi til både kunde og 
virksomhed – og som samtidig gør en positiv forskel for 
samfund og miljø generelt. Og med Verdensmålene som 
ledestjerner for at skabe den nødvendige forandring hos 
virksomhederne, og et stærkt netværk af digitale 
kompetencer hos Innovation Lab. 

Anette Priess Gade
Ejer af Circular by Innovation Lab
www.innovationlab.dk/circular



Vi rådgiver virksomheder til grøn omstilling med udgangspunkt i kunder, miljø og 
virksomhedens potentialer. Vi er en duo af en design thinker og en kemiingeniør med et 
business mindset, som forstår at skabe resultater igennem en målrettet grøn omstillings 
proces. Vi ser cirkulær økonomi som drivkraft for at skabe bæredygtige løsninger og 
sunde produkter, services og partnerskaber. 

BOOK ELLER KONTAKT OS FOR AT HØRE MERE

Circular by Innovation Lab 
Anette Priess Gade // anette@ilab.dk 
Tel: +45 40 50 97 20 

Circular by Innovation Lab 

Help2Comply 
Vivi Schytt // vivi@help2comply.dk
Tel: + 45 40 11 09 20

Help2Comply

https://innovationlab.dk/microcompany/circular-by-innovation-lab/
https://help2comply.dk/

