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Прилог XV Работилница и игра со карти „Спарување на бизниси”  
 

 
 

На оваа работилница учесниците ја играат играта „Спарување на бизниси“. Работилницата е 
креирана за да ги инспирира учесниците за иновативноста на новите модели на циркуларен бизнис и 
можностите создадени од концептите на циркуларната економија. Има за цел да ги запознае 
учесниците со разни видови модели на циркуларен бизнис и да им овозможи да ги препознаат во 
секојдневниот живот, користејќи 25 студии на случај на компании. Покрај тоа, дава линкови до со 
целите на ОН за одржлив развој (ЦОР). 
 
Играта „Спарување на бизниси“ има 25 карти со куси описи на компаниите кои ги нудат своите 
производи и услуги, користејќи еден од овие пет модели на циркуларен бизнис (определени од 
страна на Accenture 2015): 
 

1. Циркуларни материјали 
2. Преработка на материјали и 
рециклирање  
3. Продолжување на животниот век на 
производот 

4. Платформи за споделување 
5. Производ како услуга 
 

 
Играта може да се игра индивидуално или во групи. Трае 15-30 минути во зависност од тоа како се 
игра и колку се разговара. Пред да започне со играта, лидерот на работилницата може накратко да 
ги претстави и објасни моделите на циркуларен бизнис со презентација. 
 
Два различни начини да се игра: 
А. Оди да одговориш. Насловите на петте модели на циркуларен бизнис можат да бидат напишани 
со голем фонт и распределени низ просторијата. На секој учесник му се дава една карта и тој треба 
да отиде до назначените места за точен модел на циркуларен бизнис за кој смета дека му припаѓаат 
картите. Можат да ги гледаат картите на другите ученици и да дискутираат со нив за картите што ги 
имаат. Или пак, можат да им објаснат на другите зошто мислат дека нивните карти припаѓаат на 
одреден модел на циркуларен бизнис. 
Б. Натпреварувајте се индивидуално или во групи. Еднаков број карти му се дели на секое 
лице/тим и секое лице/тим мора да ги поврзе картите со точните модели на циркуларен бизнис. 
Лицето/тимот со најголем број на правилно категоризирани карти ја добива играта. Активноста трае 
10-30 минути во зависност од бројот на карти по лице/тим и колку дискусија ќе се развие меѓу 
членовите на тимот. 
 
Напредна дискусија - Кои други бизнис модели може да бидат погодни за секоја компанија? 
Користејќи ги „информациите за понатамошно истражување на 25-те компании“, разговарајте кои 
други бизнис модели може да се погодни за секоја компанија. Иако повеќето од 25-те компании беа 
избрани затоа што јасно ја користат или истакнуваат употребата на еден од моделите на циркуларен 
бизнис, реалноста е дека бизнис моделите не се јасно разграничени, а некои бизниси применуваат 
повеќе модели на циркуларен бизнис. На пример, системот „производ како услуга“ ја задржува 
сопственоста на производите што тие би можеле да ги поправат или рециклираат кога производите 
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не се повеќе погодни за закуп. Некои компании користат комбинација на нови биолошки ресурси и 
отпадни материјали од други индустрии за правење производи. Исто така, некои бизнис модели може 
да се преклопуваат. На пример, и платформите за споделување и системот производ како услуга 
имаат концепт на споделување на исти производи со повеќе корисници. 
 
Accenture (2015) Accenture Strategy. Executive Summary of “Waste to Wealth” book by P. Lacy and J. 
Rutqvist, https://thecirculars.org/content/resources/Accenture-Waste-Wealth-Exec-Sum-FINAL.pdf  

 
Инструкции за играта „Спарување на бизниси“ 
 

 
1. Треба да се натпреваруваат три лица или три тимови за да се добијат најголем број поени. Ако 

работите во тимови, започнете со групирање во три мали тимови. 
 

2. Секој тим зема пет сини карти со различни имиња на модели на циркуларен бизнис. Во описите 
подолу се нагласени клучните зборови заради јасно разликување на моделите: 

 
 
Модели на циркуларен 
бизнис 

 
Опис 
 

Циркуларни материјали Употреба на биолошки примарни суровини кои се 
целосно обновливи, рециклабилни ИЛИ биоразградливи 

Преработка и 
рециклирање 

Валоризирање на отпадните материјали или 
нуспроизводите за пренамена и производство на нови 
производи 
 

Продолжување на 
животниот век на 
производите 

Продолжувањето на работниот животен циклус на 
постојните производи со поправка, надградба, 
преработка и препродажба 
 

Споделување на 
економијата 
 

Платформа што им помага на потрошувачите да 
споделуваат недоволно искористени производи и 
средства или да ја елиминираат потребата да купуваат 
повеќе средства 
 

Производ како услуга Модел за пристап наместо сопственост каде се 
изнајмуваат производите преку договори за закуп или 
плаќање според употреба наместо да се продаваат 

 
3. Добро измешајте ги сите 25 карти на компании со слики. 

 
4. Поделете 8 карти со описи на компанија на трите лица/тимот, со сликата свртена надолу. Значи, 

поделете 24, а 25-тата последна бонус карта ставете ја на средината на масата. 
 

5. Откако сите играчи ќе добијат по 8 карти и ќе бидат подготвени за игра, играта може да започне. 
Сите групи треба да започнат во исто време. 

 
6. Прочитајте ги картите и ставете ги во еден од петте модели на циркуларен бизнис. 

 
7. Картата со бонус поен треба да ја земе првиот тим што ќе го заврши групирањето на првите 8 

карти. (Ако ја зграпчите последната карта однапред, пред да завршите со групирањето на првите 
8 карти, ви се одземаат 2 поени.) 

 
8. Проверете го точниот одговор. Секоја карта што секое лице/тим ја категоризирало правилно 

добива еден поен. 
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9. Лицето/тимот со најмногу добиени поени е победник. 

 
 

На учесниците може да им се даде печатено упатство или вербално да им објасни лидерот на 
работилницата. 
 
Совет: Кратките описи на компаниите на картите со студии на случај се напишани со употреба на 
клучните зборови што се нагласени погоре во описот на моделите на циркуларен бизнис и со 
посочување на поистакнатите карактеристики ако компанијата користи повеќе бизнис модели. 
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Карти со имиња на модели на циркуларен бизнис – Испечатете ги и 
пресечете ги петте карти со имиња долж испрекинатата линија. За секое 
лице/тим потребен е еден комплет со петте карти со имиња. 

 
 
 
 

Циркуларни материјали 
 
 
 

 

 
 
 
 

Преработка и рециклирање на материјали 
 
 
 
 

 
 
 
 

Продолжување на животниот век на производот 
 
 
 
 

 
 
 
 

Споделување на платформи 
 
 
 
 

 
 
 
 

Производ како услуга 
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Карти за опис на компанијата - испечатете ги и пресечете ги 25-те индивидуални 
карти долж испрекинатата линија  
  
 

 
 
Примарни суровини: Дрвена 
пулпа 
 
Посебни карактеристики: 
100% биоразградливост, 
0% штетни хемикалии, 
0% микропластично 
загадување, 
99% помала употреба на вода 
во споредба со синџирот на 
вредности на памук 

Spinnova (Текстилни влакна) 
Оваа компанија произведува 100% биоразградливи текстилни 
влакна со употреба на обновливи биолошки материјали, т.е. 
дрвена пулпа од одржливо управувани шуми. Механичките 
процеси на Spinnova овозможуваат дрвената пулпа да се смеле 
во материјал сличен на гел, наречен микрофибрилирана 
целулоза, што тече низ патентираната машинерија и се преде 
во влакна. Овие природни влакна се еколошка замена за 
памукот и за синтетичките влакна, бидејќи во процесот на 
нивното производство се троши 99% помалку вода отколку во 
синџирот на вредности на памукот. Не се користат токсични 
хемикалии во ниедна фаза на производство на овие влакна, во 
споредба со другите текстилни влакна што се произведуваат со 
примена на конвенционалната технологија која користи низа 
токсични хемикалии за време на производството на влакна, 
белењето, боењето, печатењето и завршната обработка на 
ткаенината. Повеќето вештачки синтетички влакна се сметаат за 
извор на разни негативни последици за животната средина, 
бидејќи користат необновливи фосилни горива и испуштаат 
микрофибри, загадувајќи ги водните тела и екосистемите. Овие 
природни влакна не предизвикуваат загадување од 
микропластика. 

      
  

 
 
Примарни суровини:  
Еукалиптус, бука и алги 
 
Посебни карактеристики: 
100% биоразградливост за 12 
недели 

 
Vollebak (Маици) 
 
Оваа компанија произведува целосно биоразградливи маици од 
пулпиран еукалиптус и бука од одржливо управувани шуми и 
алги одгледувани во биореактори. Нејзините ткаенини содржат 
70% лиоцел од дрвја и 30% лен од растенија, а печатењето на 
маиците се прави со мастило од алги. Алгите можат успешно да 
се одгледуваат со голема брзина бидејќи им треба само 
светлина, јаглерод диоксид и вода. За да се направи мастило за 
печатење од алги, се филтрира водата од биореакторот за да се 
оддели пастата од алги, која потоа се суши за да се создаде 
ситна прав. Овој прав потоа се меша со врзивно средство на 
база на вода за да се претвори во мастило од алги, коешто се 
користи за печатење на предниот дел на маицата наместо 
текстилна боја. За разлика од другите маици, овие маици се 
целосно биоразградливи за само 12 недели. Ако се закопа во 
земја на крајот животниот циклус, ќе се претвори во храна за 
црви.  
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Примарни суровини:  
Пченични трици 
 
Посебни карактеристики:  
Можат да се јадат по употреба 
и се биоразградливи за 30 
дена 

 
Bioterm (Садови за еднократна употреба) 
 
Компанијата од Замброу, Полска произведува биоразградливи 
садови за еднократна употреба. Овие производи се еколошки 
алтернативи на пластичните садови за еднократна употреба, за 
кои се потребни векови да се распаднат и ги загадуваат 
екосистемите во процесот. За производство на чинии и прибор за 
јадење што можат потоа да се изедат или да се компостираат, се 
користат пченични трици и мала количина на вода под висок 
притисок и на висока температура, со примена на патентирана 
технологија. Biotrem кажуваат дека за нивниот процес на 
производство не се потребни многу минерални суровини, хемиски 
соединенија и вода. Можат да се произведат 10.000 чинии со 1 тон 
пченични трици. Во робусните и стабилни садови од пченични 
трици можат да се стават топли и ладни јадења и можат да се 
затоплуваат во рерна или микробранова печка. Овие производи 
можат да се јадат по употреба или целосно да се компостираат во 
рок од 30 дена, во споредба со производите за еднократна 
употреба од хартија за кои се потребни 6 месеци, а за пластичните 
садови стотици години. 

    
 

 

 
 
Примарни суровини: 
Печурки и коноп 
 
Посебни карактеристики:  
100% биоразградливи замени 
за стиропор за пакување 

 
Ecovative (Амбалажа) 
 
Оваа компанија произведува одржливи и еколошки замени за 
амбалажа од стиропор, додатоци за нега на кожа, текстил, облека 
и месо, користејќи печурки, обновливи биолошки примарни 
суровини. Овие производи се прават од мицелиум, т.е. е коренот 
на печурката, заедно со коноп. Сите производи се комплетно 
биобазирани, а амбалажата и додатоците за и нега на кожата, како 
што се сунѓерче за шминка, маска за очи, средства за 
отстранување на шминка, се 100% биоразградливи. За да се 
направи амбалажата, реупотребливите или рециклабилните 
садови за одгледување со различни форми се полнат со мешавина 
од коноп, брашно и мицелиум, и се оставаат затворени 4 дена. 
Потоа, се отвораат калапите за да растат уште 2 дена и да се 
добие кадифен слој. Прекумерно пораснатиот слој се суши за да 
се спречи понатамошно растење и на крајот да се добие амбалажа 
што може целосно да се компостира.  
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Примарни суровини: Рогоз 
 
Посебни карактеристики:  
По употребата можат да се 
изедат и се биоразградливи 

 
Huski Home (сламки) 
 
Оваа компанија произведува сламки што се јадат по употреба и 
се потполно биоразградливи, изработени од обновливи биолошки 
ресурси – рогоз. Овие сламки не омекнуваат и не се раскашуваат 
сред пиење како хартиените сламки. Тие се целосно безбедни во 
исхраната, без глутен, нетоксични, без конзерванси, без додадена 
боја, без мирис и вкус. Претставуваат еколошка замена за 
пластичните сламки, за кои се потребни неколку стотици години да 
се распаднат и често завршуваат во морињата и океаните, 
нанесувајќи им штета на морските животни. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

 
 
Примарни суровини:  
Отпад од леб со 
конвенционални инпути 
 
Посебни карактеристики:  
Пренасочување на огромни 
количества отпад од леб од 
депониите 

 
Toast Ale (Пиво)) 
 
На глобално ниво, над една третина од произведената храна се 
фрла. Храната што најчесто се фрла е лебот, поради неговата 
релативно ниска цена и краток рок на траење. Само во Велика 
Британија се фрла околу 44% од целиот произведен. Со цел да се 
реши проблемот со отпадот од храна, оваа компанија од Велика 
Британија го собира отпадниот леб од пекари и сендвичарници за 
да го пренасочи од депониите и да му даде втор живот како пиво. 
Вишокот леб може да се употреби во стандардните процеси на 
подготовка заедно со вообичаените состојки: јачменов слад, 
хмељ, квасец и вода без потреба од никаква нова технологија, со 
едноставно заменување до една третина од потребната количина 
јачменов слад. 
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Примарни суровини: Измет од 
слон и рециклирана хартија 
 
Посебни карактеристики:  
Валоризирање на изметот, 
заштеда на дрвја, создавање 
локални работни места, заштита 
на слоновите, намалување на 
проблемот со слоновите 

 
Ellie Pooh (Хартија) 
 
Оваа компанија од Шри Ланка претвора измет од слон во 
хартија, мешајќи 30% измет со 70% рециклирана хартија. 
Слоновите можат да произведат до 180-200 kg ѓубриво, што 
нормално се смета за отпад без никаква вредност. Изметот од 
слон се состои од 50%-60% несварени растителни влакна. 
Изметот се собира, се мие за да се добијат влакната, се вари 
за да се дезинфицира, се меша со рециклирана хартија пред да 
се нанесе на решетки со кои се компримира и се суши на сонце 
за да се направи хартија. Со валоризирање на овој отпад, ова 
производство на хартија не само што носи позитивни влијанија 
врз животната средина, заштедувајќи дрвја, намалувајќи го 
јаглеродниот отпечаток и користејќи помалку вода, енергија и 
хемикалии, туку и ги штити слоновите и создава работни места 
за локалните заедници. Земјоделците ги сметаат слоновите за 
закана бидејќи ги оштетуваат посевите, па понекогаш ги 
убиваат. Отворањето одржливи работни места во 
производството на хартија помага да се променат сфаќањата 
за слоновите како придонес во економијата, наместо закана. 

    
 

 

 
 
Примарни суровини: 
Нуспроизводи од сок од цитруси 
 
Посебни карактеристики:  
Валоризација на отпадот од 
цитруси, флексибилност на 
карактеристиките на ткаенините 

 
Orange Fibre (Ткаенини) 
 
Оваа италијанска компанија ги валоризираше и пренамени 
нуспроизводите од сок од цитруси, кои обично се фрлаат, 
претворајќи ги во одржливи ткаенини за марами или облека. 
Само во Италија годишно се произведуваат до 700.000 тони 
отпад од производството на цитруси. Со патентирана 
технологија и процес, цитрусната целулоза се екстрахира од 
преработениот цитрусен отпад. Екстрахираниот свиленкаст 
целулозен конец се вткајува во други материјали. Ткаенината 
се збогатува и со етерично масло од цитрусни овошја со 
употреба на нанотехнолошки техники. Добиениот цитрусен 
текстил е мек и свилен на допир, лесен е и може да се направи 
непроѕирен или сјаен врз основа на производствените потреби. 
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Примарни суровини: Кожа од 
риби 
 
Посебни карактеристики:  
Употреба на нуспроизводи од 
рибарската индустрија и 
споредливо добри 
карактеристики на производите 
од кожа од риба 

 
Nanai (Кожа) 
 
Оваа компанија ја валоризираше кожата од риби, поточно 
нуспроизводите од индустријата за чаден лосос, претворајќи ја 
во висококвалитетни кожни производи. Природната структура 
на кожата е зачувана во производните процеси. Преработената 
кожа се штави со 100% еколошки процес без хром, со користење 
на растенија како костен и мимоза. Произведената кожа е јака, 
издржлива, лесна, отпорна на кинење и вода. Може да биде 
сјајна или природна, мека и удобна. Кожата од риба се добива 
од сертифицирани фарми со органски лосос, кои подлежат на 
строги регулативи во врска со грижата и размножувањето. Оваа 
кожа е алтернативно решение за конвенционална кожа и други 
егзотични видови како крокодили, ражи, остриги и змии. Се 
користи за производство на многу производи како што се модна 
облека, чевли, додатоци и сл. 
 
 
 
 

    
 

 

 
 
Примарни суровини:  
Отпаден талог од кафе и други 
растителни материјали 
 
Посебни карактеристики:  
Валоризирање на отпад од талог 
од кафе што обично се фрла 

 
Kаffeeform (Шолји за кафе) 
 
Оваа компанија од Берлин му дава втор живот на отпадниот 
талог од кафе трансформирајќи го во реупотребливи, 
издржливи шолји за кафе со изглед на мермерна површина. 
Производите се направени од искористен талог од кафе и други 
обновливи материјали на растителна основа, стврднати со 
биополимери. Оваа компанија е здружена со компанија што 
врши курирски услуги со велосипед за преземање на 
користениот талог од кафе од партнерски кафулиња и компании 
што печат кафе во Берлин. Собраниот талог се суши и чува во 
локалната работилница, а потоа се праќа во мали погони во 
Германија, каде што мешавината на примарни суровини се 
трансформира во шолји за кафе. Завршната обработка на овие 
шолји е повторно во работилницата, пред да ги пакуваат за 
достава до кафулиња, продавници и клиенти. 
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Посебни карактеристики:  
Поправка и препродажба на 
несакан мебел за да се задржи 
во употреба подолго 

 
Kaiyo (Мебел) 
 
Kaiyo има за цел да го спаси несаканиот висококвалитетен 
издржлив мебел од депониите и да го чува во продуктивна 
употреба колку што е можно подолго. Оваа платформа им 
овозможува на сопствениците, работниците или студентите во 
движење, кои повеќе не сакаат некои парчиња од нивниот 
мебел да добијат поврат на дел од вредноста, наместо 
едноставно да го отстранат, коешто исто така може да биде 
скапо. Сопствениците на мебел можат да контактираат со 
Kaiyo, кои ќе го проверат мебелот, ќе го земат од сопственикот, 
ќе го исчистат и поправат ако е потребно, ќе го наведат на веб-
страницата, ќе го складираат во нивните магацини бесплатно 
додека не се продаде и ќе им го достават на купувачите. Kaiyo 
ќе бидат одговорни за целата неопходна работа да се добие 
најголемата вредност од несаканиот мебел и на донаторите им 
плаќа провизија до 40% откако ќе го продадат мебелот. 
Купувачите исто така имаат придобивки од големи попусти на 
висококвалитетен мебел. Kaiyo ќе се погрижи за испораката и 
местењето на мебелот. 

    
 

 
 

 
 
Посебни карактеристики:  
Нуди обновен или поправен 
мебел и репроизводство на 
постојни производи до состојба 
на нови 

 
Rype Office (Канцелариски мебел) 
 
Rype Office нуди канцелариски мебел - нов, поправен или 
освежен и повторно произведен мебел што одговара на 
различните типови на клиенти и нивните желби. Ако клиентите 
претпочитаат нов мебел, тие им го продаваат со опции за 
откуп или закуп, така што ќе можат повторно да го добијат 
целиот користен мебел на крајот од неговиот прв животен 
циклус за обнова и реизработка за да го му го продолжат 
работниот век. За клиентите што сакаат нов изглед на нивниот 
тековен канцелариски мебел, Rype office нуди можности за 
обновување по нарачка и промена на димензиите за да го 
доведе постојниот мебел до состојба на нови производи кои ќе 
одговараат на спецификациите на клиентите и нивната 
канцеларија со околу 30% од цената на купување нови. 
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Посебни карактеристики:  
Поевтини опции за користени 
или репроизведени возила, 
продолжување на животниот век 
на возилото 

 
Refuse Vehicle Solutions (Возила за отпад) 
 
Оваа компанија нуди економична алтернатива за нови, малку 
користени или повторно произведени возила за собирање 
отпад. Таа има за цел да го продолжи работниот век на 
возилата за отпад, подолго од 15 години, околу три пати 
подолг работен век од вообичаениот, со помош на ремонт и 
репроизводство во средината на животниот циклус. Ги 
набавува возилата користејќи го своето долгогодишно искуство 
во индустријата и со проверка на големи дефекти. Прави 
крупни измени со строги контроли на квалитетот за да ги 
препродава овие висококвалитетни возила за отпад, нудејќи 
ист век на траење како ново возило и заштеда на 
потрошувачите до 50%. Нуди поддршка по продажбата и обука 
за производите и опремата, поправки на терен или 
превентивно одржување. Исто така ги дава возилата под закуп 
за краткорочно или долгорочно изнајмување. 
 
 

    
 

 

 
 
Посебни карактеристики:  
Поправка и редистрибуција на 
неисправни електронски апарати 

 
CoreCentrics Solutions (Апарати за домаќинство) 
 
Брзиот технолошки напредок и дизајнирањето производи со 
пократки животни циклуси ги прават услугите за поправка сè 
помалку достапни за клиентите. Затоа тие најчесто трајно ги 
отстрануваат неисправните електрични и електронски апарати 
за широка потрошувачка и купуваат нови. CoreCentrics 
Solutions развија бизнис модел и инфраструктура за поправка 
и редистрибуција за ја надоместат вредноста на вратени или 
неисправни апарати, собрани преку сопствениот систем и 
соработка со најголемите трговци и производители. Нуди 
услуги за управување со вратени производи, поправки и 
репроизводство со кои се обновуваат оштетените или 
вратените делови/производи до состојба на нов за 
производителите на оригинална опрема и за трговци со 
делови. Нивните услуги и инфраструктура го продолжуваат 
ефективниот век на траење на овие производи, овозможувајќи 
поголема корисност и вредност и пренасочувајќи ги од 
депониите. 
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Посебни карактеристики:  
Издржливост, понуда на услуги 
за поправка, гаранција на 
производот, упатства за 
поправка и нега за клиенти, 
рекомерција 

 
Patagonia (Аутдор облека) 
 
Patagonia прави висококвалитетна аутдор облека, која трае 
многу години и може да се поправи, така што клиентите немаат 
потреба да купуваат уште. Исто така, дава гаранција Ironclad 
што им овозможува на клиентите да ги враќаат производите во 
Patagonia за поправка, замена или враќање на пари, ако не се 
задоволни од производите. Корисниците можат и  да ги 
испратат на корекција производите што се оштетени од 
носење по разумна цена. Можат и да се пазарат за користена 
облека од Patagonia која е во добра функционална состојба за 
надомест при купување нова. Patagonia потоа соработува со 
Yerdle за да ги рекомерцијализира тие квалитетни производи. 
Покрај тоа, соработува и со iFixit за да обезбеди инструкции за 
поправка и упатства за нега за разни оштетувања или општо 
одржување на својата веб-страница за да им овозможи на 
клиентите самите да ги поправаат производите на Patagonia. 
Patagonia вложува огромни напори да ги задржи своите 
производи подолго во употреба и надвор од депонија. 
 

    
 

 

 
 
 
Посебни карактеристики:  
Споделување на празна или 
недоволно искористена 
просторија, стан или куќа  

 
Airbnb (Сместување) 
 
Airbnb е онлајн платформа што ги поврзува сопствениците на 
станови или куќи кои сакаат да дадат под наем слободна соба 
или цел простор на посетители или патници кои бараат 
краткорочно сместување, овозможувајќи споделување на 
домови во многу градови низ светот. Компанијата не поседува 
ниту еден од тие имоти и заработува провизија за секоја 
завршена резервација. Тоа е корисно и за сопствениците на 
куќата и за гостите, бидејќи на сопствениците на имот им 
обезбедува прилив на дополнителен приход за изнајмување 
простор што е помалку искористен. Патниците и гостите исто 
така можат да живеат како локално население за време на 
нивната посета на тие градови, имајќи пристап до поголеми 
простории, кујна, домашни апарати и удобности и поевтино во 
споредба со хотелите. 
 
 
 
 

    
 



Едукативни материјали за одржливост, циркуларна економија и биоекономија за основни, средни училишта и 
универзитети  87 

 
 

 
 
Посебни карактеристики:  
Споделување на велосипеди и 
друга спортска опрема меѓу 
потрошувачите  

 
Spinlister (Велосипеди) 
 
Spinlister е peer-to-peer платформа за споделување која им 
овозможува на сопствениците на велосипеди да ги огласат 
своите велосипеди достапни за изнајмување, а тие што бараат 
велосипед да ги изнајмат каде и да се наоѓаат според град, 
поштенски број, достапен датум и видови на возење. Нејзиниот 
примарен пазар е со велосипеди во 63 земји. Сепак, 
компанијата се шири и на други пазари, овозможувајќи 
споделување на даски за сурфање, Stand up Paddle boards 
(SUP), ски опрема и сноуборди итн. Нуди и обесштетување и 
заштита од кражба во дадени области за одреден надомест. 
Сопствениците на велосипеди можат да заработат пари со 
споделување на нивните недоволно искористени велосипеди, а 
патниците и активните луѓе можат да добијат флексибилност со 
пристап до велосипеди лоцирани во различни градови кога 
имаат потреба. 
 
 
 

    
 

 

 
 
 
Посебни карактеристики:  
Peer-to-peer платформа за 
изнајмување за споделување на 
недоволно искористени 
приватни автомобили 

GetAround (автомобили) 
GetAround е peer-to-peer платформа за изнајмување 
автомобили од каде што приватните сопственици на 
автомобили можат да ги даваат под наем своите автомобили 
кога не ги користат. Луѓето кои сакаат да изнајмат автомобил 
можат да најдат, да резервираат по нарачка, да изнајмат и да 
отклучат различни видови автомобили преку своите мобилни 
телефони веднаш, во близина на локациите или градовите во 
кои се наоѓаат. Изнајмувачите си го земаат автомобилот од 
нивните домашни локации и плаќаат на час (но само за 
времето што навистина го користат автомобилот) и за 
дополнителна километража, ако го надминат дневниот лимит. 
Тие треба да дополнат гориво пред да го вратат автомобилот 
на почетната локација. 24-часовната помош на патот и 
осигурувањето за возачи и возила се покриени со полисата за 
осигурување Getaround за време на активното патување. Оваа 
услуга е достапна во 300 градови ширум светот. Им 
овозможува на сопствениците на приватни автомобили да 
заработат пари за својот автомобил кога не го користат, а на 
изнајмувачите да имаат пристап до автомобили без потреба да 
купуваат. 
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Посебни карактеристики:  
Peer-to-peer платформа за 
изнајмување за споделување 
недоволно искористена облека 

 
Tulerie (Облека, обувки, додатоци) 
 
Tulerie е peer-to-peer платформа што овозможува меѓусебно 
зајмење брендирана облека за жени, обувки и додатоци. За да 
се приклучат на оваа платформа, корисниците имаат интервју 
на FaceTime за да се стекне доверба во оваа заедница дека 
изнајмената облека ќе ја третираат и ќе се грижат како да е 
нивна. Изнајмувачите можат да разгледаат и побараат облека 
по избор, со датум на достава и период на изнајмување. Откако 
барањето ќе се одобри, сопствениците им ги испорачуваат 
парчињата по пошта до нивните локации, а тие ги враќаат во 
оригиналното пакување со однапред платени трошоци за 
враќање. Сопствениците треба да ги исчистат и подготват за 
следното изнајмување. Tulerie им овозможува на жените да 
имаат пристап до дизајнерска облека без обврски и инвестиции, 
истовремено намалувајќи го нивниот еколошки отпечаток. 
Сопствениците, од своја страна, можат да заработат пари од 
недоволно искористената скапа облека. 
 
 

    
 

 

 
 
 
Посебни карактеристики:  
Споделување на недоволно 
искористен алат и 
отстранување на потребата за 
купување алат 

 
Edinburgh Tool Library (Алат) 
 
Библиотеката со алат во Единбург е првата библиотека со алат 
во Велика Британија, која им позајмува алат на своите членови 
за „направи сам“ проекти, градинарство, украсување, поправка 
на машини, итн. Оваа организација промовира споделување на 
алат заради намалување на влијанијата врз животната средина, 
со свесноста дека повеќето алат недоволно се искористува. 
Проценето е дека просечната стапка на искористеност на 
електричната дупчалка е вкупно 13 минути во текот на целиот 
нејзин век на траење. Оваа библиотека со алат прифаќа 
донации на алат со добар квалитет што е направен да трае цел 
живот. Членовите на библиотеката со алат плаќаат мал 
надомест годишно за да имаат пристап до над 1.000 алати без 
потреба да ги чуваат, одржуваат или купуваат. Се организираат 
и работилници за обработка на дрво, одржување алат и 
поправки на велосипеди за членовите. 
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Посебни карактеристики:  
Договор „плати според 
осветлување“ наместо 
купување на целата 
инфраструктура за 
осветлување 

 
Philips (Осветлување) 
 
Philips нуди услуги за осветлување ‘pay-per-lux’ („плати според 
осветлување“) на деловните клиенти кои сакаат да купат 
светлина, но не и поврзаната инфраструктура за осветлување. 
Philips ја задржува сопственоста и е одговорна за дизајнот, 
инсталацијата, работењето, следењето, одржувањето, 
надградбите и обновувањето во текот на целиот животен 
циклус. Вклучува употреба на природните ресурси на светлина 
на поефикасен начин, сензори за движење и LED технологија 
за осветлување со подобар учинок, подолг век на траење и 
енергетска ефикасност. Клиентите не треба да инвестираат 
однапред и да ја поседуваат инфраструктурата за осветлување 
што на крајот треба да се фрли за да се замени. Наместо тоа, 
тие само треба да платат за оптималното количество светлина 
што ја бараат и користат. Ваквата поставеност може да 
резултира со добивање на подобри услуги, бидејќи 
снабдувачот на светлина има мотив да обезбеди долготрајна 
инфраструктура за осветлување. 
 

    
 

 

 
 
Посебни карактеристики:  
Фиксна месечна претплата за 
изнајмување, без потреба за 
купување 

 
Run the Runway (Облека) 
 
Компанијата нуди фиксна месечна претплата за изнајмување 
што им овозможува на клиентите да закупат фиксен број 
парчиња дизајнерска облека од различни брендови. Избраните 
парчиња им се доставуваат на клиентите за два дена со 
однапред платена поштарина и торби за повеќекратна 
употреба за да ја вратат облеката кога ќе бидат подготвени да 
ги разменат за нови. Месечниот надомест за изнајмување 
опфаќа осигурување за општо износување и помали дамки, 
како и испорака и хемиско чистење на облеката. Овој модел ја 
зголемува стапката на искористеност на облеката заради 
изнајмувањето на повеќе корисници и овозможува собирање на 
старата облека за рециклирање или преработка на крајот на 
корисниот век со задржување на сопственоста. Клиентите 
имаат придобивки од можноста да експериментираат со 
различни стилови и брендови без потреба да вложуваат во 
набавките, да имаат постојано ротирачки избор на дизајнерска 
облека без да зафаќаат простор и да не треба да се 
справуваат со отстранувањето. 
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Посебни карактеристики:  
Фиксна месечна претплата за 
изнајмување и договор 
плаќање според употреба, 
наместо големи трошоци 
однапред 

 
Bundles (Бела техника) 
Bundles нуди технолошки напредни и енергетски ефикасни 
машини за перење, сушари, машини за кафе и машини за 
садови од Miele со месечна претплата. Клиентите не треба да 
ги купат овие производи. Од нив се бара само да платат 
еднократен мал повратен депозит, фиксни месечни 
надоместоци и неколку центи по циклус на употреба за секој 
производ што избрале да го изнајмат. Bundles нуди бесплатна 
достава, инсталации, отстранување на стари уреди, совети за 
употреба и персонализирани совети, одржување и поправки. 
Клиентите добиваат месечна фактура со трошоците за 
користење и можат да го откажат договорот во секое време. 
Паметните алатки ја мерат потрошувачката на енергија, бараат 
можности да се намали потрошувачката и да се подобри 
дизајнот, го следат учинокот на уредот и ги спречуваат 
функционалните проблеми. Корисниците исто така имаат 
придобивки бидејќи не мора да вложуваат големи трошоци 
однапред во овие висококвалитетни апарати, заштедувајќи 
пари преку дадените попаметни совети за употреба и 
плаќањето според употребата. 

    
 

 

 
Посебни карактеристики:  
Закуп за одреден период со 
редовен надомест за 
изнајмување  

 
Xerox (Печатачи) 
 
Xerox им овозможува на деловните клиенти да ги изнајмат 
печатачите, копирите, мултифункционалните уреди и опремата 
на период одреден со договор, од неколку дена до неколку 
години. Изнајмувањето опфаќа материјали, сигурна поддршка, 
испорака, инсталација и отстранување. Клиентите не треба да 
го носат товарот на големиот трошок за вложување капитал и 
можат да ги распределат трошоците на подолг период. 
Моделот на изнајмување е исто така погоден за привремени 
канцеларии, канцеларии за продажба, краткорочни потреби, 
специјални настани коишто бараат голема количина печатени 
материјали и периоди на нагло зголемен обем на работа. 
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Посебни карактеристики:  
Закуп на мебел врз основа на 
претплата 

 
IKEA (Мебел) 
 
IKEA го објави во 2019 година својот план за тестирање на 
понуди за закуп на мебел врз основа на претплата на 30 
пазари во текот на 2020 година, како одговор на истражување 
на потрошувачите. Тоа ќе им овозможи нивните производи да 
станат поекономични, подостапни и поодржливи, истовремено 
помагајќи им на потрошувачите да го сменат расипничкото и 
неодржливо однесување кон потрошувачката. Нивното 
истражување ги определи главните групи потрошувачи, како 
што се универзитетски студенти, иселеници и мали 
претпријатија. Овие сегменти на клиенти сакаат да имаат 
пристап до производите за мебел за домаќинства со мала 
емоционална врска и помало значење на сопственоста поради 
привремената природа на потребите, потребата за често 
движење и желбата да се распореди инвестицијата во мебел 
на подолг временски период. Овој модел исто така ќе ѝ 
овозможи на компанијата да ја задржи сопственоста на 
мебелот што може да се врати во циклусот преку повторна 
употреба и поправки пред конечно да се рециклираат 
материјалите и деловите на крајот на корисниот век. 
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Лист со одговори за учесниците во работилницата (да им ја покажете на учесниците на 
крајот од играта) 
 
 
Циркуларни 
материјали 
 

  
Преработка и 
рециклирање на 
материјали 
 

  
Продолжување на 
животниот век на 
производот 

Spinnova (Текстилни 
влакна) 
 

 Toast Ale (Пиво) 
 

 Kaiyo (Мебел) 
 

Vollebak (Маици)  Mr Ellie Pooh 
(Хартија) 
 

 Rype Office 
(Канцелариски 
мебел) 
 

BioTrem (Садови за 
еднократна 
употреба) 
 

 Orange Fibre 
(Ткаенини)  
 

 Refuse Vehicle 
Solutions (Возила за 
отпад) 

Ecovative 
(Амбалажа) 
 

 Nanai (Кожа) 
 

 CoreCentrics 
Solutions (Апарати за 
домаќинство) 
 

Huski Home 
(Сламки) 
 

 Kаffeeform (Шолји за 
кафе) 
 

 Patagonia (Облека)  
 

     
 
Споделување на 
платформи 
 

  
Производ како 
услуга 
 

  

AirBnB 
(Сместување) 
 

 Philips (Осветлување) 
 

  

Spinlister 
(Велосипеди) 
 

 Rent the Runway 
(Модна облека) 
 

  

GetAround or Turo 
(Автомобили) 
 

 Bundles (Бела 
техника) 
 

  

Tulerie (Облека) 
 

 Xerox (Печатачи) 
 

  

Edinburgh Tool 
Library (Алат)– може 
да биде и Производ 
како услуга 
 

 IKEA (Мебел) 
 

  

 
 
Лидерот на работилницата може да ги прочита точните одговори. Точните одговори можат и да 
се проектираат на екранот/таблата. Или пак, листот со одговори може да се раздели во 
коверти, кои ќе смеат да се отворат само откако ќе завршат со групирање на сите карти. 
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Информации за понатамошно истражување на 25-те 
компании, користени во „Спарување на бизниси“ 
 
Примери за 
модели на 
циркуларен 
бизнис 

Соодветна литература, извори или линкови за дополнителни 
информации 

Циркуларни материјали  
Spinnova  
(Текстилни 
влакна) 
 

• https://spinnova.com/our-method/fibre/  
• https://www.fastcompany.com/90208791/this-startup-wants-to-your-next-t-shirt-

to-be-made-from-wood  
• https://materialdistrict.com/article/wood-based-textile-fibre/  
• https://www.worldofchemicals.com/448/chemistry-articles/chemistry-of-textile-

manufacturing.html  
Vollebak (Маици) 
 

https://www.vollebak.com/product/plant-and-algae-t-shirt/ 

Bioterm (Садови 
за еднократна 
употреба) 

https://biotrem.pl/en/ 
 

Ecovative 
(Амбалажа) 
 

• https://ecovativedesign.com 
• https://www.businessinsider.com/ecovative-turns-mushrooms-into-packaging-

ikea-dell-2016-8?r=US&IR=T#this-is-styrofoam-it-doesnt-break-down-in-the-
environment--at-least-not-for-more-than-a-million-years-literally-yet-we-use-it-
in-tons-of-different-types-of-packaging-from-cups-to-building-materials-1 

Huski Home 
(Сламки) 

https://www.huskihome.co.uk/home/products/huski-home-100-natural-grass-
straws 

Преработка и рециклирање на материјали 
Toast Ale (Пиво) • https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/brewing-beer-from-

surplus-bread 
• https://www.toastale.com 

Mr Ellie Pooh 
(Хартија) 
 

• https://mrelliepooh.com 
• Farah, N. et al. (2014) ‘Processing of Elephant Dung and its Utilization as a Raw 

Material for Making Exotic Paper’, Research Journal of Chemical Sciences Res. 
J. Chem. Sci, 4(8), pp. 2231–606. Available at: 
http://www.isca.in/rjcs/Archives/v4/i8/15.ISCA-RJCS-2014-134.pdf. 

• https://thekidshouldseethis.com/post/84437356027 
• https://www.bbc.co.uk/news/business-36162953 

Orange Fibre 
(Ткаенини)  

• http://orangefiber.it/en/ 
• http://orangefiber.it/en/how-to-turn-citrus-waste-into-a-sustainable-fabric/ 

Nanai (Кожа) https://www.salmo-leather.de 
Kаffeeform (Шолји 
за кафе) 

https://www.kaffeeform.com/en/ 

Продолжување на животниот век на производот 
Kaiyo (Мебел) • https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/the-final-stop-for-quality-

furniture 
• https://kaiyo.com/how-it-works#do-you-allow-local-pickups 

Rype Office 
(Канцелариски 
мебел) 

• https://www.rypeoffice.com 
• https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/circular-economy-

options-in-office-furnishing 
Refuse Vehicle 
Solutions (Возила 
за отпад) 

• https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/remanufacturing-of-
refuse-vehicles 

• https://www.refusevehiclesolutions.co.uk 
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Примери за 
модели на 
циркуларен 
бизнис 

Соодветна литература, извори или линкови за дополнителни 
информации 

CoreCentrics 
Solutions 
(Апарати за 
домаќинство) 

• https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/a-second-life-returns-
management-parts-recovery-and-product-repairs 

• https://www.corecentricsolutions.com 

Patagonia (Аутдор 
облека)  

https://eu.patagonia.com/gb/en/worn-wear-repairs/ 
 

Споделување на платформи 
Airbnb 
(Сместување) 

• https://www.airbnb.co.uk  
• https://www.mccooltravel.com/8-great-airbnb-advantages/ 
• https://en.wikipedia.org/wiki/Airbnb 

Spinlister 
(Велосипеди) 

• https://www.spinlister.com/about 
• https://www.forbes.com/sites/carltonreid/2019/01/03/airbnb-style-bicycle-rental-

platform-spinlister-relaunches-via-oprahs-favorite-bike-firm/#3d10742f538f 
• https://en.wikipedia.org/wiki/Spinlister 

GetAround 
(Автомобили) 

https://www.getaround.com 

Tulerie (Облека, 
обувки, додатоци) 

https://tulerie.com 
 

Edinburgh Tool 
Library (Алат) 

https://edinburghtoollibrary.org.uk 
 

Производ како услуга 
Philips 
(Осветлување) 

• https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/selling-light-as-a-service  
• https://www.greenbiz.com/article/how-philips-became-pioneer-circularity-service  
• https://www.lighting.philips.co.uk/cases/cases/office/edge  

Rent the Runway 
(Облека) 

https://www.renttherunway.com 
 

Bundles (Бела 
техника) 

https://bundles.nl/en/ 
 

Xerox (Печатачи и 
копири) 

https://www.xerox.co.uk/en-gb/office/printer-copier-rental 
 

IKEA (Мебел) • https://www.ikea.com/us/en/this-is-ikea/newsroom/ikea-will-test-furniture-leasing-
in-30-markets-during-2020-pub1ae9e5e1 

• https://uk.reuters.com/article/uk-ikea-sustainability-cities/ikea-to-test-furniture-
rental-in-30-countries-idUKKCN1RF1ST 
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Линкови до сликите што се користат во играта 
„Спарување на бизниси“ 
 
Примери за 
модели на 
циркуларен 
бизнис  

Извори или линкови за сликите што се користат во играта ‘Групирај ги 
моделите на циркуларен бизнис’  

Циркуларни материјали 

 

Spinnova (Текстилни влакна) 
 
https://spinnova.com/wp-content/uploads/2018/11/Spinnova-Fibres-1024x684.jpg 

 

Vollebak (Маици) 
 
https://dyk8bhziazfed.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/08/plant-and-algaet-
300-1376-1376x776.jpg 

 

Bioterm (Садови за еднократна употреба) 
 
https://industryeurope.com/downloads/4481/download/biotrem1.jpg?cb=493b12efb
431dff28baf3fa3af9563a0&w=640 

 

Ecovative (Амбалажа) 
 
https://pbs.twimg.com/media/B8TCwCSCUAAA1vQ.jpg 

 

Huski Home (Сламки) 
 
https://www.huskihome.co.uk/application/files/8515/5741/7446/Huski-Home-
Grass-Straws.jpg 

Преработка и рециклирање на материјали 

 

Toast Ale (Пиво) 
 
https://www.iamrenew.com/wp-content/uploads/2019/07/Toast-Ale-Banner.jpg  

 

Mr Ellie Pooh (Хартија) 
 
https://www.paperhigh.com/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/600x600/9df
78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/e/l/ele-dung-group-note-books-_9.jpg 

 

Orange Fibre (Ткаенини)  
 
http://orangefiber.it/wp-content/uploads/2017/04/8_noframe-900x900.jpg 

 

Nanai (Кожа) 
 
https://i.pinimg.com/originals/b8/00/71/b80071aeae24b0b47ad73260628fe47f.jpg 

 

Kаffeeform (Шолји за кафе) 
https://www.packaging-gateway.com/wp-
content/uploads/sites/2/2019/10/Kaffeeform-Tassen-aus-Kaffeesatz-1.jpg 

Продолжување на животниот век на производот 

 

Kaiyo (Мебел) 
 
https://moneydotcomvip.files.wordpress.com/2019/09/aklnwpua.jpeg?quality=85 
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Примери за 
модели на 
циркуларен 
бизнис  

Извори или линкови за сликите што се користат во играта ‘Групирај ги 
моделите на циркуларен бизнис’  

 

Rype Office (Канцелариски мебел) 
 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/NL9naTWzDW16kcEQcNBn-
BMwIH2dVjT1ikGeNMiidE2Cd_15cpXw2xyLioRjbC6hm8yK8w8p-
gmtrDEdveUsNQ59puln3872dSWNgj88BTdutzhqiM9BphF5BMJNhxPXzTum0Q 

 

Refuse Vehicle Solutions (Возила за отпад) 
https://www.epicmediagroup.co.uk/wp-content/uploads/2017/01/DSC_0546.jpg 

 

CoreCentrics Solutions (Апарати за домаќинство) 
https://wwwcdn.corecentricsolutions.com/wp-content/uploads/2018/09/p2.jpg 
 

 

Patagonia (Аутдор облека)  
https://www.patagonia.com/static/on/demandware.static/-
/Sites/default/dwbeb60e6f/images/seo/1920x1080_patagonia_fitzroy_P6.jpg 

Споделување на платформи 

 

Airbnb (Сместување) 
https://hackernoon.com/hn-images/1*yZ1LPIcXnnW6Ubmp2M-0rQ.png 

 

Spinlister (Велосипеди) 
https://www.netted.net/wp-
content/uploads/sites/14/2015/02/Spinlister_1000x563_2.6.15.png 

 

GetAround (Автомобили) 
https://la.streetsblog.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/Getaroundlogo.jpg 

 

Tulerie (Облека, обувки, додатоци) 
https://is2-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Purple123/v4/c8/b4/ef/c8b4efc9-af99-
f6c3-e801-4f8e87c3b08d/source/512x512bb.jpg 

 

Edinburgh Tool Library (Алат) 
https://edinburghtoollibrary.org.uk/wp-content/uploads/2013/04/edinburgh-tool-
library-banner.jpg 

Производ како услуга 

 

Philips (Осветлување) 
https://johnlewis.scene7.com/is/image/JohnLewis/237006205?$rsp-plp-port-320$  

 

Rent the runway (Облека) 
https://media.glamour.com/photos/582f27050700a182135fdead/16:9/w_1280,c_li
mit/rent-the-runway-store.jpeg 

 

Bundles (Бела техника) 
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/b1tGHoOx0B9IIVwGFLonGRQiIo-
FPc1GKBK_TtdIFUdz6w2798-LHFUtSmtl3Xbndq-
efYzjYkb5xV4xQzxzmFLPlT1YWRG8 

 

Xerox (Печатачи и копири) 
https://3.imimg.com/data3/TD/CU/MY-3885680/xerox-work-center-500x500.jpg 

 

IKEA (Мебел) 
https://www.ikea.com/images/66/2d/662d5bb982c13e4b0336f75c08f9f263.jpg?f=s 


