Få en specialist tilknyttet din virksomhed i 6 mdr. og spar 62%.
Kom et hestehoved foran konkurrenterne. Eco Branding søger tre SMV’er i Midt- og/eller
Nordjylland, som bliver en del af et gennemtænkt koncept, der giver dig en specialist til
medarbejderløn i en begrænset periode. Vel at mærke uden de forpligtelser der følger med
når du ansætter.
Forløbet tilpasses individuelt, og tager udgangspunkt i virksomhedens strategi og ønsker om at synliggøre
sig endnu mere på markedet gennem øget troværdighed og gennemsigtighed.

Målrettede indsatser:
Effektiv leverandørstyring giver gennemsigtighed i leverandørkæden.
Få overblikket over hvor delkomponenter kommer fra, hvem underleverandørerne er, og helt nøjagtig hvad
dine produkter indeholder, helt tilbage til råmaterialer. Med Eco Brandings egne udviklede værktøjer,
indhentes og lagres informationer systematisk og overskueligt.

Tidssvarende Miljø-, Kvalitets- og CSR-optimering af jeres Code of Conduct.
Stil tidssvarende og knivskarpe krav til jeres leverandører for at sikre optimalt fokus på kvalitet, miljø og CSR.
Vi tager udgangspunkt i jeres kunders ønsker om kvalitet, dansk lovgivning, REACH – kandidatlisten og
repræsentative certificeringer som UN Global Compact og miljømærkerne.

UN Global Compact og de 17 verdensmål.
Dokumentér jeres indsats. UN Global Compact er kendt og respekteret verden over. Vi optimerer jeres
strategi ud fra UN Global Compacts 10 principper og de 17 verdensmål, og udarbejder dokumentation, som
muliggør jeres medlemskab af UN Global Compact.

Effektive markedsføringsredskaber, få den gode historie ud til forbrugerne.
Undersøgelser viser at forbrugerne i stigende grad ønsker produkter, hvor sundhed, CSR og miljø er i fokus.
Vi udarbejder den obligatoriske og offentligt tilgængelige UN Global Compact rapport, og udvikler ideer til
de mest effektive punch lines i jeres markedsføring heraf.

Opnå en målrettet indsats på Miljø, Kvalitet og CSR til kampagnepris over de næste 6 mdr.
Eco Brandings specialistarbejde i 34 timer om måneden koster normalt 35.700 kr. eks. moms.
Bliver din virksomhed udvalgt, er prisen 13.600 kr. pr. mdr. eks. moms.
Skriv til Anette Jensen Smith på ajs@eco-branding.dk. De tre udvalgte virksomheder får besked d. 3. april.

