
Delebiler, deleværktøjer, produkter på abonnement, udlejning, genbrug og reduktion af madspild er blot 
eksempler på cirkulær økonomi, men hvad betyder det i praksis for fremtidens bæredygtige strategier i 
virksomhederne?  
 
EGN inviterer til morgenbriefing om cirkulær økonomi. Cirkulær økonomi er højt på dagsordenen i både EU 
og hos regeringen og kommer til at spille en stor rolle i de kommende år. 
 
Cirkulær økonomi er en del af en global bæredygtig omstilling, som mange af de største internationale 
virksomheder arbejder med, og som taler direkte ind i FN’s 17 verdensmål. Det kræver, at vi gentænker 
forretningen uden at reducere indtjeningen - der skal tænkes i kloge løsninger og i god service – og det 
giver Kirsten Schmidt en række spændende eksempler på ved denne morgenbriefing, hvor også Johnny 
Noisen fra NetHire fortæller sin historie. NetHire er en IT-virksomhed spiret direkte ud af den klassiske 
materieludlejningsvirksomhed, Garant Udlejning, som er specialiseret i korte udlejningsperioder af mindre 
specialværktøj. 

Abonnementsøkonomien er over os. Flere og flere brancher omlægger til abonnement. Trends som cirkulær 
økonomi, bæredygtighed, ”usership” og kunden i centrum sætter dagsordenen. Dette kalder på radikal 
omlægning i vores forretningsmodeller. Abonnementsmodellen - også kaldet relationsmodellen - understøtter 
i langt højere grad tidens og morgendagens trends sammenholdt med den traditionelle transaktionsmodel. 
Jonas fra Subscrybe vil gennem cases, værktøjer og gode inspirationer fortælle om abonnementsmodellens 
WHAT, WHY & HOW.

Morgenbriefing: Morgenbriefing: 
Cirkulær økonomi – fremtidens bæredygtighedsstrategiCirkulær økonomi – fremtidens bæredygtighedsstrategi

Dato:  Onsdag den 23. september 2020
Tid:  Kl. 9.00 til 12.00 (incl. morgenmad og kaffe)
Sted:  Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia
Pris:  Gratis for medlemmer (no-show fee på kr. 250). Gæster kr. 250 excl. moms

Kirsten Schmidt er ekspert i bæredygtighed og cirkulær økonomi og arbejder med 
bæredygtighed, innovation og politik i center for design, innovation og 
bæredygtig omstilling.

Kirsten Schmidt, PhD og ekstern lektor, Aalborg Universitet

Johnny er uddannet produktionsingeniør fra Københavns Teknikum, men har de 
sidste 29 år udviklet IT-systemer til byggeriet og udlejningsbranchen og sideløbende 
drevet Garant Udlejning. Allerede i 1990 så han lyset i internettet og begyndte som 
den første i landet at udleje digitalt.

Johnny Noisen, udviklingsdirektør, NetHire

Subscrybe tror på, at abonnement er fremtidens forretningsmodel, og vil være 
førende indenfor rådgivning, innovation og forretningsudvikling i abonnements- og 
medlemsbaserede virksomheder. De hjælper danske og internationale kunder med 
at udvikle nye og bæredygtige abonnementskoncepter, styrke abonnements- 
forretningen og skabe stærkere kunderelationer.

Jonas Juul Jeppesen, direktør og partner, Subscrybe


