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KOLME HILJAISTA MUUTOSTA

Markkinapaikkaistuminen – tavarat
nousevat pilveen

Piilotetun kiertotalouden kasvu

Kaupan ja brändien kiertotalousmurros



Nukkuva pääoma on 
aikamme suurimpia

mahdollisuuksia.



Käynnissä aikamme suurin murros kaupankäynnissä
→ historiallinen mahdollisuus kiertotalousliiketoiminnalle



Kiertotalouden esteet – ja
liiketoimintamallit niiden

poistamiseksi. 



Kierrätyskonseptien hiljainen 
muutostrendi 

→ suunta kohti manageroitua 
kiertotaloutta
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