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Velkommen
Uanset om din virksomhed er en etableret spiller i branchen, eller om du sidder med et helt nyt
passions-projekt, kan spørgsmålene være mange.
Derfor har vi i ydelseskataloget her forsøgt at opridse nogle af de gængse spørgsmål, der kan
melde sig, når og hvis man gerne vil bedrive mere bæredygtig tekstilvirksomhed. Hos Sourcing
House har vi beskæftiget os med ansvarlig produktion og produktionsomstilling, siden det første
leverandørsamarbejde blev søsat i 2004 og vi arbejder fortsat for en mere ambitiøs, dialogisk og
fremadskuende omlægning af branchen. Den rejse håber vi, at du vil med på.
Uanset, om du har brug for rådgivning, produktionshåndtering eller hjælp til etablering af nyt leverandørsamarbejde, skræddersyr vi dit forløb i henhold til dine behov og din opgave. Og skulle du
sidde med en problemstilling, der ikke fremgår af ydelseskataloget, prøver vi gerne, om vi ikke kan
hjælpe dig på vej alligevel.
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Rådgivning
Forventningerne og kravene til, hvad man som virksomhed skal kunne dokumentere og praktisere,
er i rivende udvikling, og både som etableret og nystartet virksomhed kan man have brug for
rådgivning. Om det gælder materialer, certificeringer, grøn og cirkulær omstilling eller CSRstrategi er der
vigtige beslutninger, der skal træffes og her står vi selvfølgelig klar til at
hjælpe dig godt på vej.
Vi tilbyder både rådgivningsforløb og
hjælp til udformning af dokumentation,
og vi tilrettelægger også gerne oplæg
og workshops, således at du, med hjælp
fra os, kan klæde dine kolleger eller
ansatte på til at kommunikere og
arbejde med jeres mission.
Vi er godkendt som rådgiver på flere EU
støttede rådgivningsforløb under Erhvervshusene, Lifestyle & Designcluster samt Clean Cluster,
om grøn og cirkulær omstilling, herunder Fremtidens tekstilkrav, og GCO, hvor der er mulighed
for at ansøge om støtte til rådgivningsudgift.

Materialer og materialestrategi
Hvor bæredygtige er vores materialevalg? Og hvilke bedre alternativer kan vi evt. gå efter?
Vi tilbyder oplæg om forskellige materialers bæredygtighedsprofil (herunder i henhold til bla.
sociale og miljømæssige parametre), deres brugsegenskaber, samt hvordan man kan tilrettelægge
en mere bæredygtig materialestrategi.
Savner du mere hands-on rådgivning ift. en eventuel omlægning, tilbyder vi desuden
skræddersyede workshops, hvor vi kortlægger udgangspunktet for jeres indsats, samt ser
nærmere på, hvordan en step-by-step-strategi kan udformes og implementeres i jeres hverdag.

Certificeringer og standarder
Hvordan bliver vi certificeret? Hvad skal vi forberede forud for en certificeringsproces? Er der nye
krav, vi bør kende? Hvad gør vi når vi skal re-certificeres?
Vi tilbyder oplæg og/eller rådgivning om lang række tekstil-certificeringer (herunder GOTS,
B Corp, SA8000, BSCI, GRS, Svanemærket, Oeko-Tex, OCS, mfl.), hvad de betyder og hvordan
man kan bruge dem til at understøtte sine bæredygtighedsmålsætninger.
Vi kan hjælpe dig gennem ansøgningsprocessen eller varetage den for dig, samt undervise
i, hvordan du implementerer certificeringerne. Vi kan ligeledes udarbejde en proces-, materialeog trimguide, der gør hverdagen lettere, når I er blevet certificeret, eller er på vej til at blive det.
Og skulle du ønske en workshop med gennemgang af alt fra produkt, proces og krav, står vi
selvfølgelig også til rådighed til dette.
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Vi hjælper dig igennem en re-certificering, når det er tid til det. Med løbende større krav til GOTScertificeringen, kan en re-certificering indebære et stort arbejde. Vi rådgiver jer i processen,
således at I bliver rustet til auditeringerne. En auditering foregår både første gang og løbende år
for år, hvor det kontrolleres, om din virksomheder fortsat lever op til certificeringens krav.

CSR-strategi og indsatser
Hvordan ser CSR ud nu, og i nærmeste fremtid? Hvordan starter vi vores rejse mod en mere
ansvarlig produktion og et mere bæredygtigt produkt? Og hvilke værktøjer kan vi bruge i vores
daglige arbejde?
Vi tilbyder også rådgivnings- og strategiforløb med fokus på at lægge fundamentet for jeres
samlede CSR-indsats. Vi beskæftiger os især med et cirkulært økonomi-perspektiv, således at I
bliver rustet bedst muligt til at følge udviklingen i markedet, hvor producentens ansvar i højere
grad vil gælde hele værdikæden. Sammen dykker vi ned i risici, muligheder, planlægning og
implementering af ny strategi og nye aktiviteter. Vi hjælper dig med at identificere, hvor du skal
begynde, hvad I skal overveje (muligheder/risici), og hvordan du følger op.
Vi har desuden et velfunderet netværk inden for salg, marketing og kommunikation, således at du
kan få en full-service løsning til implementering.

Leverandørsamarbejder og produktionsstyring
Hvordan opbygger vi et bæredygtigt samarbejde, der skaber værdi for alle parter?
Et godt produkt hænger uløseligt sammen med god kommunikation, forventningsafstemning og
ordentlighed. Den gode kommunikation med leverandøren vil i mange tilfælde også betyde, at
man sammen kan komme udfordringer i forkøbet (som f.eks. flaskehalse i produktionen eller sen
ordreplacering). Jævnbyrdige samarbejder kan også bane vejen for, at du, sammen med jeres
leverandør, kan identificere nye CSR-indsatser. Som led i den gode kommunikation, er der en
række emner og værktøjer, som man med fordel kan udforske.
Vi kan bla. rådgive om og hjælpe med udformning af:
Proces- og planlægningsguide
Code of Conduct og kontrakter
Krav til proces og produkt

Forretningsplan og budgetlægning
Hvordan ser udgifterne for produktionsopstart eller materiale-omlægning ud? Hvad skal vi
budgettere med?
Som noget ekstraordinært tilbyder vi hjælp til forretningsplanlægning og budgetlægning for
kunder, der benytter sig af vores øvrige ydelser.
Vi opererer efter den overbevisning, at de tre bundlinjer (people, planet, profit), udgør
fundamentet for en sund og bæredygtig forretning. Derfor er du også meget velkommen til at
bruge os til spørgsmål af økonomisk karakter.
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Løbende sparring
Kan vi få hjælp undervejs?
Vi ved, at der kan opstå mange spørgsmål, når man arbejder med sin materialestrategi, forbereder
sig til certificering eller på anden vis er under omstilling. Derfor tilbyder vi løbende sparring og
afklaring af begreber og fakta inden for de nævnte rådgivningsområder. Ring når der opstår
spørgsmål, så hjælper vi med svar. Vores rådgivning kan enten tilrettelægges som fast ydelse eller
som timer ad hoc.

Produktionshåndtering
Hos Sourcing House kan vi hjælpe dig på vej ved at varetage den daglige indkøbs- og
produktionshåndtering, så du kan fokusere på øvrige gøremål. Vi varetager produktion for store
såvel som små virksomheder, og vi dækker alt fra accessories, børnetøj, dame- og herremode til
boligtekstiler.
Forud for vores indledende møde, vil vi
anbefale dig kort at overveje produktets
ønskede bæredygtighedsprofil,
målgruppe, kvantiteter, budgetramme
samt en plan for afsætning.
I tæt samarbejde med dig og vores
leverandører, finder vi det eller de
produktionssteder, der kan
imødekomme dine ønsker til kvantiteter,
materialer, certificeringer mv.
DU KAN LÆSE MERE OM VORES LEVERANDØRER HER

Startpakke
Hvordan fører jeg min produkt-ide eller mit koncept ud i verden? Hvad kræver det af mig at
igangsætte produktion? Hvad kan jeg forvente, og hvad skal jeg forberede?
Hvis du ikke tidligere har prøvet kræfter med eller ikke ønsker selv at varetage den daglige
produktionshåndtering, kan der være mange ubekendte i processen.
Derfor indbefatter startpakken også en kortlægning af og sparring omkring dine specifikke
produktionsbehov, samt hvordan samarbejdet med Sourcing House kan forløbe.
Vi foretager leverandør-match med en eller flere leverandører, der så vidt muligt kan imødekomme
og matche dit behov og forventninger til produktcertificeringer samt priser - og vi hjælper
naturligvis også med sourcing af metervarer/kvaliteter og kvotering af produkter hos udvalgte
leverandører.
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Håndtering
Jeg savner fortsat hjælp til produktionshåndtering og indkøb, så jeg kan fokusere på andre
opgaver. Hvordan gør jeg?
Er du allerede kunde hos Sourcing House, og har I benyttet jer af vores startpakke, er der rig
mulighed for at fortsætte samarbejdet. Sammen ser vi på, hvordan vi kan sætte dine designs og
koncepter i produktion fremadrettet, så du kan fortsætte med at have tid til øvrige gøremål.

Leverandørsamarbejder
Hos Sourcing House kan du også samarbejde direkte med en eller flere af vores dygtige
leverandører. Gennem vores tætte og i mange tilfælde årelange samarbejde med leverandørerne,
har vi opbygget tillidsfulde og ligebyrdige relationer, og gennem vores self-assessments og
løbende møder, søger vi sammen at flytte barren for best practice. På den måde har vi gjort det
indledende benarbejde, således at du, nemt og effektivt, kan udvide dit produktionsnetværk.

Ny leverandør
Vi mangler en leverandør til vores produktion - hvordan kan Sourcing House hjælpe?
Ved ønske om leverandørsamarbejder, formidler vi kontakt til en eller flere leverandører i vores
leverandørportefølje, der så vidt muligt kan imødekomme dine krav og forventninger til kvalitet,
produktionsstørrelse og certificeringer.
Ved leverandørsamarbejder står Sourcing House desuden til rådighed ved behov for rådgivning
og/eller mediering, men formatet lægger op til en høj grad af autonomi for både din virksomhed
og vores leverandører.
DU KAN LÆSE MERE OM VORES LEVERANDØRER HER.
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