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Grønne forretninGsmodeller kan styrke driften oG økonomien
Grønne forretningsmodeller er virksomheders mulighed for at imødekomme de 
store krav, der i dag stilles til øget bæredygtighed i dansk industri. Ved at tænke 
grønt skaber virksomheder et bæredygtigt fundament, der sikrer mindst mulig 
klima- og miljøbelastning, uden det går ud over produktkvalitet og bundlinje.
I EnergySolution hjælper vi dagligt kunder med at gennemtænke, strukturere 
og udvikle realistiske grønne forretningsmodeller. Målet er at styrke kundernes 
energi- og ressourceeffektivitet, konkurrenceevne og grønne profil udadtil. 

Vi kan bidrage med implementering af grønne forretningsmodeller strategisk 
i hele organisationen: fra ledelsesniveau til medarbejderadfærd og al praktik 
ifb. business cases og proces- og optimeringsprojekter.
Med udgangspunkt i cirkulær økonomi gør vi det muligt for vores kunder at 
udnytte alle ressourcer til fulde og begrænse forbruget. Vi er totalleverandør, 
hvilket gør, at vores kunder kan arbejde seriøst og struktureret med alle grøn-
ne visioner, så de kan realisere og illustrere bæredygtige ambitioner, ideer og 
tanker for sig selv og omverdenen.

UdBytte som kUnde 

• bliv præsenteret for alle relevante tilskudsordninger
• få kortlagt nuværende grønne indsatser og status med bl.a. måling af performance 

og ressourceforbrug af maskiner og processer
• implementering af ledelsessystemer såsom ISO 50001 Energiledelse
• få foretaget livscyklusanalyser der viser, hvordan produkter og processer påvirker miljøet
• reducerer forbruget af ressourcer og råmaterialer samt mængden af spild/affald
• få en styrket CSR-strategi og grønnere profil internt og eksternt
• få afdækket alle muligheder for øget konkurrenceven og nye forretningsmuligheder 
• få realiseret og implementeret FN’s verdensmål
• reducer CO2-udslippet og få verificeret CO2 footprint for produkter og CO2-regnskaber
• få præsenteret innovative og bæredygtige løsninger indenfor bl.a varmepumper, 

ventilation, termiske processer, køl, befugtning og overskudsvarme

Bliv klar på fremtiden med en grønnere forretningsmodel – få besøg af én 
af vores rådgivere til en uforpligtende snak om jeres situation, behov og 
mulighed for tilskudsordninger. 

Læs mere om EnergySolutions arbejde med cirkulær økonomi, procesoptime-
ringer og samarbejde med en række danske industrivirksomheder på www.
energysolution.dk

Grønne
forretninGs- 
modeller 
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enerGysolUtion
Vi er en ingeniørvirksomhed med 
speciale i profitable automations- & 
optimeringsløsninger inden for energi, 
miljø og produktion. 
 
Vores kernekunder er større industri-
virksomheder indenfor plast, petfood, 
fødevarer og elektronik. 
 
Vores team består af ingeniører, 
maskinmestre og programmører. 27 
dedikerede professionelle nørder der 
skaber målbar værdi for vores kunder.
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