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	Navn: Kirkegaard Consult ApS
	Adresse: Kongshedevej 20, 8600 Silkeborg
	Web: www.kirkegaardconsult.com
	Navn_2: Lotte Frank Kirkegaard
	Navn_3: 
	Titel: Ejer og stifter
	Titel_2: 
	Telefon: 61670212
	Telefon_2: 
	Mail: Lotte@kirkegaardconsult.com
	Mail_2: 
	Virksomhedsbeskrivelse: Kirkegaard Consult ApS er en enkeltmandsvirksomhed, som leverer rådgivning inden for bæredygtig udvikling med en vision om at skabe et bedre samfund. Virksomheden leverer rådgivningsforløb, workshops, inspirationsoplæg og projektledelse inden for CSR, FNs verdensmål, strategiske partnerskaber, og cirkulær økonomi. 

Kunderne er primært små og mellemstore virksomheder. Der er stigende interesse i kommuner og virksomheder for bæredygtig udvikling og CSR og FNs verdensmål. På den anden side har rigtigt mange organisationer - både i erhvervslivet og kommuner - svært ved at implementere dem i værdikæden. Det betyder, at de går glip af de forretningsmuligheder, der ligger i at drive og udvikle en bæredygtig drift. 

Udover at være lead på det strategiske arbejde inden for bæredygtighed, er Lotte Frank Kirkegaard erfaren projektleder og tilbyder derfor forløb og projektledelse med særligt fokus på at styrke selve implementeringsfasen.
	Udfordringer: Mit produkt er et udviklingstiltag i virksomheder eller kommuner. Dvs. at produkterne er kun relevante på bestemte tidspunkter og kommer ind i organisationerne på helt individuelle tidspunkter. Det er meget svært at ’læse’ og finde frem til de virksomheder/organisationer, som står lige præcis på det tidspunkt, hvor de gerne vil sætte en proces i gang om bæredygtig udvikling. 

Så identificering af virksomheder med den rette timing er en udfordring. Kunne man tænke sig en forretningsmodel der appellerer til de virksomheder, som står over for denne type udvikling?

Hertil kommer blikfang og kommunikation 
- Hvordan får jeg den type virksomheder til at få øjnene op for mine produkter på de tidspunkter, hvor det er relevant for dem?
- Hvordan sikrer jeg at virksomhederne husker mig den dag, udviklingen bliver relevant for dem?

Opgave: 
- Hvordan er det muligt at gøre opmærksom på, at bæredygtig udvikling, CSR og FNs verdensmål er områder, som det er væsentligt, at alle virksomheder og kommuner forholder sig til? 
- Hvordan får Kirkegaard Consult gjort opmærksom på egne ydelser/produkter?
- Hvordan kunne en forretningsplan se ud for Kirkegaard Consult, så virksomheden bedst rammer kunderne (virksomheder og kommuner), når de har behovet?




