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Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom 

jóváhagyását, mely csak a szerzők nézeteit tükrözi, a Bizottság nem tehető felelőssé a 

kiadványban található információk esetleges felhasználásáért. 
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B. Termékek és Szolgáltatások 

A körforgásos átalakulás második dimenziója azokra a körforgásos követelményekre 

összpontosít, amelyeknek a kézműves termékeknek meg kell felelniük, és ebben a dimenzióban 

fontos beszélni a termékélettartam meghosszabbítási modellről is. A kézműves termékeket úgy 

kell megtervezni, hogy (a) biztosított legyen annak használhatósága hosszú ideig – ideális 

esetben korlátlan ideig – csak körforgásos alkatrészeket tartalmazzanak, és (b) könnyű legyen 

a termék a szétszerelése, miközben őrizze meg a termék értékét használat után is akár a saját 

cégünk, akár más vállalkozás számára. Így a termékek élettartama a lehető leghosszabb időre 

nő, és az anyagok és alkatrészek zárt körben maradnak. A termékek lineárisból körforgásossá 

alakítása azonban kihívást jelenthet egy kézműves számára. A szakirodalom négy területet 

azonosított, amelyekre összpontosítani kell: 

 Tervezés 

 Használat  

 Használati idő meghosszabítása 

 Használat vége 

Mindegyik terület összefügg a többivel, például ami egy kézműves termék használatának végén 

történik, az erősen befolyásolja a tervezési fázist, és fordítva. 

Tervezés 

A körforgás a termék tervezési fázisával kezdődik. Ez azt jelenti, hogy a kézműves termékeket 

úgy kell megtervezni, hogy tartósak legyenek, javíthatóak, biztosítsák a kompatibilitást a 

meglévő termékekkel, alternatív felhasználási célokat szolgáljanak, valamint könnyű legyen a 

szétszerelésük és az újrahasznosításuk. Utóbbi esetében a kézműveseknek meg kell vizsgálniuk 

a készleteik körforgásossági szintjét. A jelenlegi állapot értékelése után a kézműveseknek meg 

kell határozniuk azokat a lehetséges körforgásos beavatkozási pontokat, ahol lehetőség van a 

termékek használati idejének meghosszabbítására és értékük megőrzésére a használati időszak 

lejárta után is. 

Használat  

A termék használati szakasza kritikus a teljes életciklus szempontjából. A KG szempontjai 

alapján készült termékeket maximális mértékben fel kell használni. Ahhoz, hogy ez 

megtörténjen, az szükséges, hogy a termékek ne bomoljanak le, és a termékek többféle célt is 

szolgáljanak. Így ha a termék nem tudja betölteni eredeti rendeltetését, akkor másra is 

felhasználható. Így lehet maximalizálni a vásárlóknak kínált értéket. Egy lépéssel tovább lépve, 

a termék mint szolgáltatás modell alatt a termék értékét teljes mértékben kihasználják és 

különböző vásárlók is használják ugyanazt a terméket.  

Használati idő meghosszabítása 
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Frusztáló lehet azt tapasztalni, hogy a termékek meghibásodás vagy elavulás miatt egyből 

hulladéklerakókba kerülnek. Valahányszor egy termék hulladéklerakóba kerül, az előállítására 

fordított összes energia és erőforrás elveszik. A kézműveseknek meg kell hosszabbítaniuk a 

termékek használati idejét karbantartási vagy javítási szolgáltatások nyújtásával. Ehhez szükség 

van szemléletformálásra és terméktámogatási szolgáltatások nyújtására egyaránt. Ez nemcsak 

a termékeket tartja a rendszerben, hanem növeli a vásárlóknak nyújtott értéket, erősíti a 

lojalitást, erősíti a márka imázsát és további bevételi forrásokat is generál. A második módja 

annak, hogy egy kézműves cég meghosszabbítsa termékei élettartamát, az a viszonteladás, 

gyakran másodlagos piacokon, például gyűjtési programokon és viszonteladói platformokon 

keresztül. 

Használat vége 

Az utolsó lépés az egy terv készítése arra vonatkozóan, hogy mi történik, ha véget a termék 

élettartama. Az újrahasznosítható anyagokat használó kézműveseknek kommunikálniuk kell az 

újrahasznosítással kapcsolatos lehetőségeket vásárlóik felé. Még jobb, ha a termékek 

visszakerülnek a kézműipari vállalkozáshoz. A végtermékek begyűjtése jó első lépés, de fontos 

a visszatérő áruk értékének optimalizálása is. A Salty Bag remek példája a használat végi 

menedzsmentnek, ahol a cég aktívan támogatja használt táskáinak újrahasznosítását azáltal, 

hogy kedvezményeket és ösztönzőket biztosít a táskáikat visszaküldő vásárlóknak. 

A műveletekhez kapcsolódó üzleti folyamatok a következők (Lacy et al., 2020): 

 Tervezés és termékfejlesztés a kevésbé erőforrás-igényes anyagok használata, az 

élettartam meghosszabbítása és a használat végén történő újrahasznosítás érdekében 

 Alternatív anyagokra és inputokra való átállást biztosító beszerzések 

 Marketing releváns és hatásos értékajánlatok kialakításához 

 Értékesítés az ügyfelek és a piacok körforgásos ajánlatokba való bevonása érdekében, 

beleértve az átállást is a szolgáltatási és a visszavételi modellekre 

 Fordított Logisztika a használat végén visszaérkező termékek visszaáramlásának 

kialakításához 

 (Újra)Gyártás a visszaküldött termékek és/vagy alkatrészek új továbbítási folyamatainak 

létrehozásához és kezeléséhez 

 


