
Udfordring – InnoCamp 2021 - Amstrup Skilte 
 
 
Hvem er Amstrup Skilte 
 
Amstrup Skilte arbejder hver eneste dag med mange forskellige projekter og opgaver. Derfor siger 
vi også, at Amstrup Skilte er ‘Meget mere end skilte’ 
 
Amstrup Skilte har eksisteret siden 2006 og har i dag 24 medarbejdere. Vores kontor og 
produktion ligger i Fredericia ud til motorvejen. Vi tror på, at gode relationer, tætte 
samarbejdspartnere og engagerede medarbejdere er vejen frem. Vi støtter uddannelsessystemet, 
lokale aktiviteter, sport og kultur – fordi det handler om fællesskab, holdånd og kreativitet. 
 
Læs mere på hjemmesiden: https://amstrupskilte.dk/  
 
 
Udfordring fra Amstrup Skilte 
 
Løs én eller flere af nedenstående 3 udfordringer… 
 
Kan i hjælpe Amstrup Skilte med at indarbejde bæredygtighed i de produkter og services, der 
tilbydes kunderne? 
 
Et samarbejde med Amstrup skal altid understøtte kundernes strategi inden for bæredygtighed. 
 
Flere især større kædekunder har givet udtryk for at de på sigt kommer til at arbejde mere med 
bæredygtige materialer til skilte og butiksmaterialer. 
 
Materialerne skal i butikkerne være grønne og udstråle bæredygtighed og materialet skal 
samtidigt være billigt. 
 
Vi har derfor i dag flere bæredygtige materialer at vælge imellem; Vi har PVC frie folier med klæb, 
plader lavet af genbrugsplast, acryl lavet af plastflasker og skilteplader der er lavet af 
genbrugspapir og pap – men tit vælger kunderne de traditionelle materialer frem for de mere 
genbrugs/miljøbevidste. 
 

1. Hvordan kan vi som virksomhed gøre mere opmærksom på disse produkter og 
hvordan får vi overbevist kunderne om at de skal betale mere for det? 

 
 
Der er i andre brancher, virksomheder der f.eks. brander sig med at bruge genbrugsglas fra Novo 
Nordisk og vi har en kunstner der henter restmateriale fra PVC Plader her i huset til hendes 
kunstværker.  
 

2. Kan vi opfinde vores eget skiltemateriale til produktion af skilte der består af en 
form for genbrugsmateriale og kan bruges i skilteproduktionen. Hvordan får vi 
indsamlet genbrugsmaterialet og hvordan får vi det produceret så vi kan bruge 
det? 

 
 
Vi vil gerne som en virksomhed profilere os som en bæredygtig og attraktiv arbejdsplads der kan 
tiltrække nye talenter der tænker på bæredygtighed. 
 

3. Kan vi på andre måder end vi plejer tiltrække nye (unge) medarbejdere der også 
har fokus på bæredygtighed og miljø - og hvordan gør vi det? 

https://amstrupskilte.dk/

