
Reuse Academy

I september 2020 lancerer Plastic Change et eksklusivt 5-måneders  
masterclass-forløb om Reuse, hvor du kan blive introduceret til nytænkende 
 forretningsmodeller baseret på genbrug. 

På ganske få år er konceptet om reuse (genbrug) 
blevet et af de absolut hottest emner blandt 
verdens førende virksomheder.  
Nye forretningsmodeller og koncepter springer 
frem, der fuldstændig gentænker emballage og 
hvordan produkter sælges. 

For eksempel har Everdrop, en start-up i Tyskland, 
fjernet vandet fra rengøringsprodukter og sælger 
dem i stedet i fast form som tabletter, som forbru-
geren selv blander med vand, hvilket sparer 90% 
af omkostningerne til transport. Coca-Cola har i 
Brasilien lanceret en genopfyldelig plastikflaske, 
der både sparer omkostninger og skaber gensalg 
gennem en pantordning. Unilever tester salg af 
shampoo i innovative refill-formater blandt andet i 
samarbejde med verdens største  
supermarkedskæde Walmart, og flere og flere 
startups tilbyder udlejning af alt fra kaffekopper til 
takeaway bokse. 

Også lovgivningen begynder at pege i retning af 
reuse; Frankrig har for eksempel for nyligt ind-
ført en lov, der påkræver, at 10% af al emballage 
skal være genbrugelig i 2027 og indført en af-
giftsstruktur, der favoriserer reuse. Hvorfor ikke 
komme udviklingen i forkøbet og få et forspring 
på det danske marked?

Reuse Academy er din chance 
for at få viden om de største tendenser  
indenfor cirkulære emballager og være blandt 
de første til at lede udviklingen af innovative 
værdiskabende reuse-løsninger i Danmark. 

Et gyldent markedspotentiale

https://www.everdrop.de/pages/fragen-und-antworten?lang=en
https://packagingeurope.com/coca-cola-brazil-returnable-bottle-initiative/
https://www.unilever.dk/news/news-and-features/2019/vi-vil-skabe-en-reuse-refill-revolution.html
https://cupclub.com/
https://www.vytal.org/
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/en_DP%20PJL.pdf


Hvad får du
Førstehåndsviden fra førende  
eksperter
Vi har allieret os med  blandt andre Annette 
Lendal, medforfatter til bogen ‘Reuse - Re-
thinking Packaging’ og projektleder for Ellen 
MacArthur Foundation’s arbejde med reuse 
og innovative emballageløsninger. Annette 
er netop flyttet tilbage til Danmark efter 1,5 
års global turné for at sætte reuse øverst på 
dagsordenen gennem foredrag, workshops og 
samarbejder med blandt andre H&M, Nestle, 
Walmart, Danone og IKEA. 

Praktisk indføring og udsyn 
Du vil blive taget gennem en praktisk ind-
føring til reuse - herunder globale tendenser, 
fordele ved de forskellige reuse-modeller, best 
practice cases, og læringer fra pilotprojekter i 
ind- og udland.

Hjælp til at igangsætte et reuse  
pilotprojekt 
I slutningen af forløbet stiller vi skarpt på 
hvordan inspiration kan omsættes til handling 
i jeres respektive virksomheder. Hvilket  
organisatorisk set-up skal du have? Hvordan 
idégenererer du på løsninger? Hvordan bliv-
er dine løsninger til prototyper? Og hvordan 
tester du disse prototyper i et kontrolleret test 
set-up for at få respons fra stakeholders og 
reducere risici i forbindelse med udrulning? 
Dette samt brugbare tips og tricks fra felten 
får du med  Kirk, Hatch & Bloom. 

Eksklusivt netværk 
Du får god mulighed for at idéudvikle og 
sparre med ligesindede i afslappede og 
fortrolige omgivelser. Vi går efter at sam-
mensætte grupper fra forskellige sektorer, 
med det til fælles at ville være first movers på 
reuse i Danmark.

Hvem kan deltage?   
Reuse Academy henvender sig til virksomheder 
og organisationer, der ønsker at blive klogere på 
reuse og påbegynde pilotprojekter på området.

Praktisk 

Forløbet rummer 5 moduler af 2,5 times varighed, 
der afholdes med fysisk deltagelse i København:

 » Torsdag d. 24 september
 » Torsdag d. 22 oktober 
 » Torsdag d. 19 november
 » Torsdag d. 17 december
 » Torsdag d. 14 januar. 

Alle dage kl. 9 - 11:30 hos Plastic Change på Is-
lands Brygge 39, Kbh S. 

Deltagelse vil blive begrænset til en mindre 
gruppe.

Pris: Forløbet koster 15,000 DKK eksklusiv moms 
per person. Overskud fra forløbet støtter Plastic 
Change.  

Tilmeld dig her. 

For yderligere information kontakt Louise 
Lerche-Gredal llg@plasticchange.org, 
 +45 50778427
  

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Reuse.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/Reuse.pdf
https://www.newplasticseconomy.org/
https://www.newplasticseconomy.org/
https://khbstudio.com/
https://forms.gle/ZZiAZiefpuZaLRAq7

