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Billede/graf/diagram


	Navn: Bollerup Jensen A/S
	Adresse: Bindesbølvej 16-20, 6880 Tarm
	Web: www.bollerup-jensen.dk
	Navn_2: Frode Dale
	Navn_3: 
	Titel: CEO
	Titel_2: 
	Telefon: 23291747
	Telefon_2: 
	Mail: frode@bollerup-jensen.dk
	Mail_2: 
	Virksomhedsbeskrivelse: Bollerup Jensen A/S er en mindre produktions og udviklings virksomhed, der producerer flydende silikater baseret på vandglas (silikat er en vandlig opløsning baseret på sand og soda, som kaldes vandklas) til industri og forskellige rengørings- og imprægneringsprodukter til konsument (forbrugere).Virksomheden har gennem de seneste år desuden investeret væsentligt i udvikling af nye bæredygtige produkter, baseret på deres teknologibase som er silikater (primært baseret på sand). Virksomheden er nu ved at komme ud i markedet med sine nye bæredygtige produkter. Den ene retning er en bæredygtig lim til produktion af træ eller Gips produkter, hvor vi kan erstatte nuværende lim, der primært er baseret på formaldehyd eller fossile råvarer. Den anden retning er et imprægneringsprodukt til at erstatte eksisterende imprægneringer primært baseret på tungmetaller. Begge løsninger er således med til at løse eksisterende problemstillinger i markedet, som der er et stort ønske om at kunne erstatte i markedet. Virksomheden ser sig selv som både en enestående producent af bæredygtige løsninger og et udviklingshus. Der arbejder på at løse miljøudfordringer i markedet med ny teknologi inden for vores teknologibase. 
	Udfordringer: Bollerup Jensen A/S er oprindelig en traditionel kemi producent, som gennem ny strategi har fokuseret på innovation og herigennem udviklet nye bæredygtige løsninger, der vil være med til at løse store globale udfordringer. Herigennem vores slogan – ”Working for a Cleaner Future”.Vi opfattes dog fortsat ofte som en traditionel kemi producent, med den negative ladning dette kan have. Vi ønsker at fremstå som et udviklingshus, der arbejder med bæredygtige løsninger og som hermed er med til at løse globale udfordringer. Det er derfor en udfordring at få dette kommunikeret ud til vores omgivelser, men også internt til vores medarbejdere og øvrige interessenter.KommunikationsopgaveHvad kan Bollerup Jensen gøre kommunikativt for at bedre fremstå som den bæredygtige innovative virksomhed vi er?
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