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Jak wykorzystać
ekonomię cyrkularną
w biznesie?
praktyczny przewodnik

Zaczynamy trzecią dekadę XXI wieku.
Stoimy u progu kolejnego horyzontu polityki Unii Europejskiej. Trendy, technologie,
zmiany. A wśród nich coś, co pozostanie z nami na dłużej.

Ekonomia cyrkularna, czyli gospodarka
o obiegu zamkniętym, to nowy kierunek
rozwoju gospodarczego naszego regionu
i najbardziej rozwiniętych państw świata.
Wpływa na rozwiązania prawne, priorytety rozwojowe, cele dofinansowań unijnych,
preferencje konsumentów.
ʯ

Co ekonomia cyrkularna oznacza w praktyce?

ʯ

Jakie korzyści niesie producentom i konsumentom?

ʯ

Jak wpływa na wielki i mały biznes?
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W tym tekście znajdą Państwo wprowadzenie do tego ważnego zagadnienia.
Miłej lektury!
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Ekonomia cyrkularna
– wstęp
Kilka podstawowych definicji i faktów, które pomogą zrozumieć
cyrkularne podejście.

inaczej: gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), gospodarka cyrkularna, z ang. circular economy

To nowa strategia rozwoju Unii Europejskiej
uwzględniająca czynniki środowiskowe.

EKONOMIA CYRKULARNA - WSTĘP 01

Ekonomia cyrkularna

Zakłada odejście od nieefektywnego dla biznesu
i szkodliwego dla Ziemi linearnego modelu produkcji i konsumpcji ("weź, zużyj, wyrzuć") i zmianę na cyrkularny ("weź, użyj, użyj ponownie"),
w którym odpady stają się ponownie surowcem
zapewniając redukcję strat i maksymalizację wykorzystania zasobów.

EKONOMIA CYRKULARNA - WSTĘP 01

Ekonomia cyrkularna to nowy, obowiązujący
paradygmat gospodarczy.

↳
↳
↳

Maksymalizować wykorzystanie zasobów nieodnawialnych,
które już są w obiegu.
Zastępować zasoby nieodnawialne zasobami odnawialnymi.
Optymalizować i ponownie wykorzystywać to, co zostało już
wytworzone czy przetworzone.
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Gospodarka o obiegu zamkniętym pozwala:

EKONOMIA CYRKULARNA - WSTĘP 01

Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu łańcuchem
dostaw i cyklem życia produktu, wartość produktów
trwa. Skaluje zyski i zwrot z inwestycji na innowacje.
Eliminuje negatywny wpływ na środowisko.

EKONOMIA CYRKULARNA - WSTĘP 01

It’s a new way to design,
make and use things
within planetary boundaries.
Ellen MacArthur

Circular Economy Foundation

↳

Pierwszym powodem są kwestie środowiskowe:
ochrona biosfery, redukcja poziomu zanieczyszczenia i redukcja emisji gazów cieplarnianych.
Naukowcy są zgodni – nie ma „planety B”. Eksploatacyjny charakter produkcji bez uwzględniania
skutków działalności człowieka na środowisko naturalne to optyka, która prowadzi nas do kryzysu.

↳

Drugim są względy geopolityczne:
Europa nie posiada wystarczającego dostępu do strategicznych surowców (m.in.
metali ziem rzadkich) niezbędnych do rozwoju wysokich technologii. Znaczna ich
część jest obecnie trudno dostępna, więc
najlepiej je odzyskiwać i zwracać do obiegu produkcyjnego.
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Dlaczego cyrkularność jest priorytetem
nowoczesnych gospodarek światowych?

↳

Europejski Zielony Ład (European Green Deal)
to nowy europejski program na rzecz zrównoważonego rozwoju, przedstawiający program priorytetów rozwojowych Europy aż do 2050 roku.
A European Green Deal: ↘ link

↳

Europejskie Prawo Klimatyczne (European Climate Law) będące politycznym zobowiązaniem, by
obszar UE stał się neutralny dla klimatu do 2050
roku. Climate Target Plan zakłada 55% redukcję
emisji dwutlenku węgla do 2030.
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Jakie akty prawne regulują wdrażanie
ekonomii cyrkularnej w Europie?

Celem tych regulacji jest powrót naszego kontynentu na ścieżkę wzrostu gospodarczego, dzięki
inteligentnemu wykorzystaniu zasobów naturalnych oraz materiałów z recyklingu, inwestycjom
w badania i nowe technologie, a także większe zaangażowanie obywateli, które ma przynieść trwały
rozwój oraz tworzyć wartości społeczne i gospodarcze.
Źródło: ↘ link
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Europejski Zielony Ład jest odpowiedzią
na wyzwania stojące przed współczesnymi
społeczeństwami i gospodarkami.

EKONOMIA CYRKULARNA - WSTĘP 01

Wśród planowanych działań są m.in.:
ʯ

ustanowienie wymagań w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta,

ʯ

wspieranie działań w gospodarce o obiegu zamkniętym, odnoszących się do
kwestii recyklingu, trwałości produktów, biodegradowalności i ograniczenia
obecności substancji niebezpiecznych oraz dla tworzyw sztucznych,

ʯ

udoskonalenie procesów produkcyjnych, w tym zawarcie w dokumentach
referencyjnych wskazówek dotyczących najlepszych praktyk w zakresie
gospodarowania odpadami i efektywnego gospodarowania zasobami
w sektorach przemysłowych,

ʯ

wprowadzenie norm środowiskowych dotyczących surowców wtórnych, w celu
ułatwienia ich identyfikacji i zwiększenia potencjału ich wykorzystania na rynku.

↳

Filarem tego wzrostu ma być gospodarka
efektywnie korzystająca z zasobów.

02

rozdział

Namacalne korzyści
Cyrkularne modele funkcjonowania przedsiębiorstw to nie moda
czy ograniczenie, to wymierne korzyści dla konsumentów i środowiska,
ale także dla biznesu.

Nowe nisze rynkowe, możliwość wejścia na nowe rynki.
Zielona rewolucja to bogactwo nowych możliwości dla
ambitnych przedsiębiorstw. Rozwój innowacji w sektorach projektowania, regeneracji, napraw, recyklingu,
biogospodarki i przedsiębiorczości w praktyce oznaczają tworzenie nowych rynków i nowych produktów oraz
wzrost wartości firm.

↳

Budowanie kapitału intelektualnego i pozycji
lidera zmian.
Rozwój w oparciu o zasady gospodarki cyrkularnej jest nieuchronny, szybka adaptacja
daje szansę na zajęcie pozycji lidera. Budowanie cyrkularnego know-how w obszarach
nowych materiałów, technologii, znajomości potrzeb rynku, daje szansę na repozycjonowanie się firm poza dotychczasowym układem sił rynkowych.

NAMACALNE KORZYŚCI 02

↳

NAMACALNE KORZYŚCI 02

↳

Przyciąganie klientów oraz inwestorów.
Badanie BCG pokazuje, że 70% społeczeństwa jest świadomych, jaki wpływ na klimat
na świecie ma działalność człowieka. Ok. 95% konsumentów oczekuje, że marki staną

↳

Zwiększenie rentowności.

się bardziej transparentne i na nowo zdefiniują swoją rolę w społeczeństwie, z naciskiem na realne działania, a nie słowa. Niedawne badanie przeprowadzone przez firmę
Nielsen wykazało, że 81% klientów na całym świecie ma silne przekonanie o potrzebie

Firmy, które koncentrują się na eko-innowacjach

wdrażania programów mających pozytywny wpływ na środowisko. Konsumenci, banki,

rosną w tempie powyżej 15% na rok. Indeksy gieł-

gminy, a nawet podmioty uczestniczące w finansowaniu społecznościowym chętnie

dowe spółek opartych o cyrkularną gospodarkę

wspierają firmy zorientowane na zrównoważony rozwój. Według badania ING Group

i eko-innowacje konsekwentnie rosną.

z 2018r. 68% firm przyznało, że strategia zrównoważonego rozwoju pomogła im zdobywać nowych klientów.

NAMACALNE KORZYŚCI 02

↳

Kapitał na rozwój i dofinansowania.

↳

Dostosowanie do zmian prawnych
i redukcja ryzyka operacyjnego.

Nowy horyzont Unii Europejskiej priorytetyzuje rozwój zgodny z zasadami cyrkularności, branże które dostosują się do tych priorytetów
mogą liczyć na ogromny kapitał dofinansowań (100 mld euro).

Zmiany prawne to nie tylko ograniczenia, to szansa na wykorzystanie nowych nisz rynkowych powstających w wyniku zmian
prawnych i oczekiwań konsumentów. Dostosowanie do zmieniającego się ustawodawstwa to uniknięcie kar finansowych.

NAMACALNE KORZYŚCI 02

↳

Wykorzystanie efektu synergii
partnerstw i redukcja ryzyka
związanego z utratą reputacji.
Przejście na zrównoważoną środowiskowo stronę biznesu zapewnia
ochronę przed spadkiem zainteresowania i zaufania partnerów, dostawców, klientów. Pozwala na tworzenie nowej oferty rynkowej w wyniku partnerstw i łączenia potencjałów firm. To także atrakcyjny wizerunek pracodawcy, szczególnie ważny dla firm szybko rozwijających się
i wysokich technologii.

↳

Zapewnienie ciągłości operacyjnej.
Trwałe i oparte na współpracy przyjęcie zrównoważonych praktyk ma szansę wyeliminować marnotrawstwo, obniżając koszty organizacji. W praktyce oznacza to wzrost produktywności zasobów, spadek zapotrzebowania na surowce i materiały. Możliwość sprostania
aktualnym i przyszłym wyzwaniom związanym z globalną presją na dostępność zasobów,
coraz mniejszym bezpieczeństwem dostaw i wzrastającą emisją gazów cieplarnianych.

Potwierdza to „Global Risks Report 2020”, raport z badania zrealizowanego na potrzeby
Światowego Forum Ekonomicznego, wśród 750 ekspertów, menedżerów i przedsiębiorców.

NAMACALNE KORZYŚCI 02

Czynniki związane ze zmianą klimatu są uważane
za największe ryzyko i powód do niepokoju
w świecie biznesu.
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Liderzy cyrkularności
Podejście cyrkularne to strategia stosowana przez liderów w swoich
branżach. Czołowe marki podejmują inicjatywy cyrkularne wykraczając
poza rok 2030.

W 2018 roku IKEA przedstawiła strategię działań
zmierzającą do przemiany w biznes w 100% oparty
o obieg zamknięty do 2030 roku.

Marka eliminuje odpady i zużycie zasobów. Do 2030 r. wszystkie produkty IKEA będą produkowane z surowców odnawialnych lub pochodzących z recyclingu. IKEA chce przedłużać żywotność swoich produktów, nie
tylko poprzez dobór odpowiednich materiałów, ale także projektowanie mebli i akcesoriów z myślą o re-sellingu. W 2020r. marka otworzyła także pierwszy outlet używanych i odrestaurowanych mebli.

”

Konsumenci są coraz bardziej świadomi wpływu, jaki ich wybory zakupowe wywierają na planetę. Nie chcą być rozrzutni
czy wyrzucać przedwcześnie rzeczy, szukają większej wartości w tym, co kupują. Wszyscy zdają sobie sprawę, że zasoby
są ograniczone, więc musimy znaleźć mądrzejsze sposoby
ich wykorzystania.
Naszym rozwiązaniem tego problemu jest wydłużanie żywotności produktów, postrzeganie ich jako surowców na przyszłość.
Malin Nordin Head of Circular Development, Inter IKEA Group

LIDERZY CYRKULARNOŚCI 03

↳

Volvo podejmuje kompleksowe działania mające
na celu wdrożenie cyrkularnego modelu operowania. Marka redefiniuje etap projektowania swoich
produktów, mając za cel zmniejszenie ilości materiałów, konserwację i naprawy w celu wydłużenia
okresu eksploatacji, odzyskiwanie lub recykling
materiałów pod koniec okresu użytkowania.

Program regeneracji części samochodowych obejmuje silniki, filtry, skrzynie biegów, przekładnie
tylnej osi – lista wciąż się wydłuża. Volvo planuje zwiększyć poziom recyklingu komponentów o 60%
do 2025 roku. Ponadto, marka chce powiększyć liczbę zakładów produkcyjnych, które nie generują
żadnych odpadów produkcyjnych z 7 do 55 obiektów do 2025 roku.

”

Przyjmujemy strategiczne podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, aby w pełni wykorzystać te szanse i stać się bardziej konkurencyjnymi.
Jesteśmy na etapie definiowania nowych ambicji
dotyczących cyrkularności.
Volvo

LIDERZY CYRKULARNOŚCI 03

↳

Już dziś 90% komponentów laptopów Dell nadaje się do
recyklingu. Marka nie poprzestaje jednak na tym. Jej celem jest 100% odzysk materiałów, jednocześnie koncentrując się na poprawie efektywności energetycznej i maksymalizacji możliwości ponownego użycia oraz naprawy.

Dell ułatwia klientom recykling dzięki prostym, globalnym opcjom zwrotu. W tym celu, zamierzają skrócić
czas rozebrania pojedynczego laptopa na części z 60 do 2 minut. Dell stosuje innowacyjne modele biznesowe
i technologie, takie jak przetwarzanie w chmurze, wirtualizacja i rozwiązania IoT, aby zredukować fizyczny charakter produktu.

”

Kluczowe w naszym cyrkularnym podejściu do projektowania jest uwzględnienie zrównoważonego rozwoju
na każdym etapie cyklu życia produktu - od początkowej koncepcji poprzez fazę użytkowania aż po ostateczny recykling. Naszym celem jest całkowite wyeliminowanie odpadów - każda część naszego produktu
powinna być ponownie wykorzystana lub poddana recyklingowi, i robimy duże postępy w tym kierunku.
Dell

LIDERZY CYRKULARNOŚCI 03

↳
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Jak rozpocząć
cyrkularną zmianę
Wprowadzamy na ścieżkę innowacji, wyzwalamy potencjał,
sprawiamy, że nowy pomysł wypala.

JAK ROZPOCZĄĆ CYRKULARNĄ TRANSFORMACJĘ? 04

↳

PROJEKTUJEMY CYRKULARNIE
Pomagamy rosnąć poprzez design. Od blisko
trzech dekad podbijamy rynki świetnie działającymi produktami i usługami. Projektujemy całościowo – zapewniamy wszystko, czego dane
przedsięwzięcie wymaga. Od stworzenia produktu i usługi, przez brand, digital marketing aż po
planowanie organizacji i rozwój firmy.

↳

DORADZAMY STRATEGICZNIE
Współpracujemy z przedsiębiorcami-wizjonerami, zakładając nowe biznesy, realizując nowe
przedsięwzięcia i tworząc nowe doświadczenia
dla użytkowników. Najnowszą technologię i naukę łączymy z podejściem biznesowym.

Jesteśmy dla tych, którzy chcą zmiany.

↳

To nie tylko ulepszanie produktów,
komercjalizacja technologii, ale także
nowatorskie zarządzanie procesem twórczym
i produkcyjnym oraz mądry rozwój firmy.

JAK ROZPOCZĄĆ CYRKULARNĄ TRANSFORMACJĘ? 04

Innowacja nie jest dla nas
pustym hasłem, ale sposobem myślenia, który przenika całe przedsiębiorstwo.

Działamy w unikatowy sposób:
Rozumiemy biznes.
Wnosimy 30 lat doświadczenia.
Łączymy partnerów i najwyższej klasy ekspertów.
Zwinnie poruszamy się wśród zmian.

Mamy na koncie 1000+ wdrożeń
innowacyjnych produktów i usług.
Nasza skuteczność wynika z tego, że panujemy
nad całym procesem: od biurka projektowego,
aż po halę fabryczną.

JAK ROZPOCZĄĆ CYRKULARNĄ TRANSFORMACJĘ? 04

↳

To ekosystem do tworzenia
i wdrażania innowacji.

↳

To także forma współpracy. Tutaj łączymy projektantów i ekspertów w zespoły projektowe,
a klientów oraz dostawców technologii i usług
biznesowych w partnerstwa.

JAK ROZPOCZĄĆ CYRKULARNĄ TRANSFORMACJĘ? 04

HUB to miejsce, to ponad 600 metrów przestrzeni
laboratoriów do pracy warsztatowej, projektowania,
prototypowania, prowadzenia badań i eksperymentów,
współpracy ramię w ramię z nami.

JAK ROZPOCZĄĆ CYRKULARNĄ TRANSFORMACJĘ? 04

Presentation
room

JAK ROZPOCZĄĆ CYRKULARNĄ TRANSFORMACJĘ? 04

Strategy LAB

JAK ROZPOCZĄĆ CYRKULARNĄ TRANSFORMACJĘ? 04

Prototyping LAB

JAK ROZPOCZĄĆ CYRKULARNĄ TRANSFORMACJĘ? 04

Research
& usability
LAB

JAK ROZPOCZĄĆ CYRKULARNĄ TRANSFORMACJĘ? 04

Material library

Trends
& metodology
library

JAK ROZPOCZĄĆ CYRKULARNĄ TRANSFORMACJĘ? 04

Ergodesign Team

↳

Nasze studio to 45 ekspertów_ek

↳

Nasze specjalizacje:
projektowanie produktu
projektowanie usług
konstrukcja i inżynieria
doradztwo technologiczne
doradztwo strategiczne

↳

Działamy w obszarach:
Rozwoju Produktu
Rozwoju Marki
Rozwoju Strategii

doradztwo materiałowe
ergonomia
badania użytkowników i rynku
marketing i promocja
prototypowanie i testowanie
zarządzanie produkcją

JAK ROZPOCZĄĆ CYRKULARNĄ TRANSFORMACJĘ? 04

Ergodesign Team
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Circular Change
by design™
Każda zmiana zaczyna się od pierwszego kroku.
Zobacz, co możemy zaproponować.

Wierzymy we wzrost poprzez odpowiedzialny
i zrównoważony design. Przyszłość biznesu
widzimy w ekonomii cyrkularnej, która łączy
w sobie zasady ekonomii i ekologii.

↳

Circular Change by design™ to autorski program transformacji cyrkularnej. W nim diagnozujemy i doradzamy organizacjom, jak wykorzystać szanse powstające wraz z gospodarką cyrkularną.

CIRCULAR CHANGE BY DESIGN™ 05

Circular Change by design™

CIRCULAR CHANGE BY DESIGN™ 05

01. scanning

Horyzont cyrkularnych
możliwości

Cel
Wskazanie szans i obszarów zmian związanych z ekonomią cyrkularną
dla Twojej organizacji.
Dzięki analizie otoczenia konkurencyjnego, empatyzacji z odbiorcami oraz
eksplorowaniu trendów i najlepszych praktyk cyrkularnych wskażemy wstępne
kierunki zmian.

↳

Zmapujemy otoczenie Waszej branży, by móc
odkryć szanse dla zrównoważonych innowacji.

Dla kogo?
Dla liderów zmiany w organizacjach, managerów zainteresowanych tworzeniem
kultury kreatywnej oraz ich zespołów, chcących sprawdzić potencjał
cyrkularności w swojej organizacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ →

CIRCULAR CHANGE BY DESIGN™ 05

02. planning

Ścieżki cyrkularnych zmian

Cel
Wskazanie kierunków zmiany w zgodzie z zasadami ekonomii cyrkularnej,
z uwzględnieniem Waszych planów i ambicji.
Dzięki analizom i wspólnym pracom warsztatowym wygenerujemy różne kierunki
Waszego rozwoju. Określimy hierarchię działań i mierzalne kryteria oceny sukcesu

↳

Waszych cyrkularnych działań, produktów i usługi.

Określimy kierunki rozwoju w zgodzie z zasadami
ekonomii cyrkularnej, łącząc szanse w otoczeniu
Waszego biznesu z problemami i potrzebami
konsumentów.

Dla kogo?
ʯ

Dla liderów organizacji gotowych do rozpoczęcia zrównoważonej
transformacji, poszukujących przewagi konkurencyjnej w cyrkularnych
innowacjach

ʯ

Dla managerów tworzących nowe lub doskonalących istniejące produkty

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ →

CIRCULAR CHANGE BY DESIGN™ 05

03. shaping

Uwspólniona wizja
cyrkularności

Cel
Zwizualizowanie wizji cyrkularnego rozwoju Waszej organizacji w taki sposób,
by była ona rozumiana jednakowo przez wszystkie osoby w organizacji. Określenie
jej elementów, kluczowych założeń i priorytetów.
Wizualizacja może przyjąć na przykład formę mapy ekosystemu, która pozwala
zobaczyć zależności między potrzebami klientów, produktami, usługami oraz
innymi działaniami organizacji, a także określić zewnętrzne parnterstwa i zasoby
potrzebne do realizacji wizji.

↳

Wspólnie opracujemy i zwizualizujemy wizję
rozwoju Waszej organizacji lub oferty w oparciu
o założenia ekonomii cyrkularnej.

Dla kogo?
ʯ

Dla liderów organizacji gotowych do rozpoczęcia zrównoważonej
transformacji, poszukujących przewagi konkurencyjnej w cyrkularnych
innowacjach

ʯ

Dla managerów tworzących nowe lub doskonalących istniejące produkty

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ →

Zmiany prawne i oczekiwania ze strony konsumentów wymuszają redefinicję produktów i usług. Oznacza to, że od dziś należy projektować i produkować w sposób, który
uwzględnia ograniczenia środowiska, eliminuje marnotrawstwo, skaluje korzyści
nie poprzez ilość a jakość i tworzy wartość trwałą w czasie.

Eliminate, Innovate, Circulate – te zasady ekonomii cyrkularnej pozwalają na tworzenie nowych
produktów i usług prawdziwie innowacyjnych,
przyjaznych użytkownikom i środowisku.
Katarzyna Śliwa CEO Ergodesign
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Ekonomia cyrkularna to umieszczenie ekonomii w realnym świecie, w którym zasoby
nie są nieskończone, a Ziemia jest równoprawnym interesariuszem. To nie moda ani
ograniczenie. To konieczność. Za nią idzie nowa koncepcja świata - w tym naszego
regionu. Europejska polityka Zielonego Ładu i amerykańska Nowego Zielonego Ładu
- są na serio.

Nasi cyrkularni klienci
Pierwsze działania zgodne z zasadami ekonomii cyrkularnej
zaproponowaliśmy naszym Klientom już przeszło 10 lat temu.
Kierowaliśmy się jednym: wykorzystaniem szans dla biznesu Klienta
poprzez rozwiązywanie jego problemów!

koncept — brand — usługa — 2010 #re-sell #re-use

↳

NEXT WAY to startup firmy DELTIM, właściciela marki X-lander. Idea NEXT WAY powstała, jako odpowiedź na potrzebę Klienta:
przejęcia kontroli i właściwego zarządzania
rynkiem wtórnym swoich produktów.

↳

NEXT WAY powstał ponad 10 lat temu i stał
się prekursorem usługi refurbish & re-sell na
polskim rynku. Przykład ten pokazuje, w jaki
sposób cyrkularne modele biznesowe mogą
generować zysk dla dojrzałych marek.

Platforma internetowa NEXT WAY skupuje używane wózki marki X-lander, które po gruntownej renowacji są sprzedawane ponownie zyskując „drugie życie”. W ten sposób zarówno pierwszy użytkownik, jak i producent odzyskują część pierwotnej ceny, a kolejny użytkownik otrzymuje produkt z gwarancją jakości producenta i odnowioną gwarancją.

CIRCULAR CHANGE BY DESIGN™ 05

X-Lander NEXT WAY
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Anex Quant
Marka Anex to jeden z czołowych europejskich producentów wózków dziecięcych.
Jak każda marka konsumencka o silnej pozycji na rynku stawia na świetny design,
przyjazność dla użytkownika, ale też przyjazność dla środowiska. Anex jest w bliskim kontakcie ze swoją grupą odbiorców, nie tylko sprzedaje i komunikuje przewagi swoich produktów, także edukuje. Zgodnie z filozofią Anex: dziecko + przyjazność dla środowiska = bezpieczna przyszłość.

”
produkt — 2020 #re-cycle #zero_waste

↳

Naszą inspiracją są ludzie, którzy postrzegają rodzicielstwo jako najbardziej ekscytującą i fascynującą przygodę w ich życiu. Dziecko potrzebuje
Twojej miłości, Anex zajmie się resztą.
Anex Baby
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↳

Projektowany przez nas model Anex Quant powstaje ze specjalnej tkaniny wykonanej z przetworzonego plastiku. Każdy wózek Quant wykorzystuje ponad 1 kilogram plastiku pochodzącego
z recyklingu.

↳

Projektowanie zrównoważone, to szczera próba
budowania lepszego jutra przez producenta Anex.
Wózek Quant to duży krok w tym kierunku.

produkt — 2020 #re-cycle #zero_waste

Anex Quant
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Maas Loop
Maas Loop to polski startup cyrkularny. Dla nas to
przykład Klienta, który udowadnia, że wraz z cyrkularną zmianą powstają nowe nisze rynkowe
Firma Maas Loop zamierza zagospodarować rynek odzysku odpadów szklanych w gastronomii. Ich biznes polega na sprzedaży urządzeń, obsłudze systemu, odkupowaniu
kruszywa szklanego od swoich klientów i sprzedawania jako surowca do ponownego
zastosowania w przemyśle.

produkt — 2020 #re-cycle #zero_waste

↳
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↳

Kruszarka do szkła Maas Loop to pierwsza
generacja produktu. Wraz z systemem odbioru, zapewnia minimalizację przestrzeni
niezbędnej do przechowywania odpadów
szklanych w gastronomii i sieciach handlowych. System Maas Loop rozwiązuje problemy w procesie segregacji i odbioru szkła,
w ten sposób wspiera zapętlenie obiegu
tego surowca.

”

Ekonomia cyrkularna, to nowa codzienność.
Maas Loop

produkt — usługa — 2020 #re-cycle #re-sell #re-purpose

Maas Loop

Firma Prosperplast to największy producent
w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych
w Polsce i jeden z największych w Europie.
Od lat dokłada starań, aby ich produkty były
wytwarzane z poszanowaniem dla środowiska naturalnego.
W ramach procesów wewnętrznych firma może pochwalić się bezemisyjną produkcją, energooszczędnymi maszynami, zamkniętym obiegiem wody oraz wykorzystaniem ciepła odpadowego.

”

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za środowisko i robimy wiele, aby produkcja wyrobów
przebiegała w sposób przyjazny. Produkty marki
Kistenberg zawierają przynajmniej 70% przetworzonych materiałów z recyclingu, ograniczając
zużywanie surowców naturalnych oraz ilość odpadów. Wszystkie wyroby w 100% podlegają ponownemu przetwarzaniu.
Kistenberg
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↳

brand — produkt — 2018 #re-cycle #less_waste

Prosperplast Kistenberg

Jako projektanci wielu produktów Prosperplast dokładamy starań, aby były one tworzone z myślą o długim cyklu życia. Firma
posiada laboratorium testowe, w ramach
którego testowana jest żywotność produktów. W 70% produkty powstają w oparciu
o materiały odpadowe, natomiast 100% wyrobów jest zdatna do ponownego recyklingu.

↳

W 2020 roku nowa, stworzona przez nas
dla Prosperplast marka Kistenberg została
wprowadzona na rynek i spotkała się z entuzjastycznymi reakcjami klientów i partnerów
handlowych. Jest to pierwsza marka, w której
firma Prosperplast bezpośrednio komunikuje
użytkownikom jakość produktów powiązaną
z dbałością o środowisko.
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↳

brand — produkt — 2018 #re-cycle #less_waste

Prosperplast Kistenberg

”

Podjęliśmy współpracę z Ergodesign w najtrudniejszym dla naszej branży momencie, gdy na skutek pandemii praca w hotelach została wstrzymana. [...] Najważniejsze dla nas w wypracowanej koncepcji było wykorzystanie obecnego potencjału,
zasobów i możliwości.
Była to bardzo profesjonalna, kreatywna i motywująca do poszukiwania nowych rozwiązań współpraca. [...]
Specjaliści, którzy zajmowali się naszym projektem wykazali się profesjonalizmem, bardzo dobrym przygotowaniem oraz doświadczeniem spełniając nasze oczekiwania. Największym zaskoczeniem było dla nas jak szybko Zespół Ergo poznał naszą branżę potrafiąc wyciągnąć prawidłowe wnioski. Jest to Zespół, który potrafi słuchać klienta, a to jest bardzo cenna umiejętność i duża wartość w dzisiejszych czasach.
Kaja Wachowska General Manager Hilton Garden Inn
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Zaufali nam między innymi:

06

rozdział

Jesteśmy dla tych,
którzy chcą zmiany
Nie wiesz jak wystartować?

JESTEŚMY DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ ZMIANY 06

Zacznijmy od aktywizującej
konsultacji!

↳

Zrozumienie Twoich celów, ambicji i wyzwań to
najlepszy start. Bez obaw. Mamy listę kluczowych
pytań, która szybko pozwoli nam się poznać. Na tej
podstawie przygotujemy propozycję współpracy.

Jeśli tym razem nie jesteśmy sobie przeznaczeni, z przyjemnością pomożemy
Ci dotrzeć do ekspertów i organizacji z wielu sieci, których jesteśmy częścią,
w Polsce i za granicą.

↳

Umów termin bezpłatnej
30-minutowej konsultacji.
Porozmawiajmy.

JESTEŚMY DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ ZMIANY 06

… lub napisz bezpośrednio do nas

Paulina Morawa

Krzysztof Bogomaz

Katarzyna Śliwa

Circular Innovation Designer

Head of Organization Dev. Dept.

Chief Executive Officer

morawa@ergo.design

bogomaz@ergo.design

sliwa@ergo.design

szkolenia i warsztaty dotyczące cyrku-

cyrkularna transformacja organizacji

współpraca strategiczna,

larnych innowacji

oraz nowe produkty i usługi

partnerstwa z Ergodesign

www.ergo.design

ul. Przemysłowa 13,

NIP 679-27-45-93

biuro@ergo.design

30-701 Kraków

REGON 356581930
KRS 0000107465

