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Teamet bag Coredesign

Pia Marie Schougaard
CEO - Ejer af Coredesign A/S

MBA

Elisabeth Jensen
Kunde- og projektleder

Dino Ahmetspahic
Kunde- og projektleder

Magnus Schougaard
Kunde- og projektkoordinator

Line Weber
Kunde- og projektleder

Daniel Christoffersen
Webudvikler & Programmør

Dan Holck-Hansen
Lager- og Logis�kchef

Dorte Kadet
Lovgivningskonsulent

Carina Krogh Larsen
Bogholder
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Historien om Coredesign - Tidslinje
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Coredesign - Historien

Coredesign har eksisteret i over 30 år. Forretningen var først ejet af 
Lisbeth Kaare, men blev i 2005 opkøbt af den nuværende ejer Pia Marie 
Schougaard. Forretningen har gennem årene gennemgået en stærk og 
positiv udvikling, fra at være et gave- og designerfirma til nu at have 3 
primære forretningsområder: Reklameartikler, Firmagaver og Beklædning. 
Herudover kommer webløsninger og showroom. 

Coredesign lever af at hjælpe virksomheder med at blive husket! Vi er en 
professionel totalleverandør, der sætter kundernes tilfredshed over alt an-
det. Vi hjælper din virksomhed fra A-Z – lige fra rådgivningen af produkter 
til du står med det færdige resultat i hænderne. Vi tager ansvar og sikrer, 
at intet bliver overladt til tilfældighederne. 

Vi er en seriøs og troværdig samarbejdspartner og sætter en stor ære i, 
at tingene bliver løst til alles tilfredshed. Det må også være grunden til 
at vores kunder handler med os igen og igen – år efter år – og vi bliver 
husket! 

Coredesign er en levedygtig og stabil forretning, som har et stærkt fun-
dament og en sund økonomi – og har på 10. år opnået en AAA rating, 
som kun 0,15 % af alle aktive virksomheder får. Vi er klare i vores arbejd-
sprocesser og arbejder os mere og mere ind i teknologien, og vi er meget 
bevidste om, at være effektive og produktive i vores arbejde. 

Disse faktorer og firmaets kreative, udviklings villige og videns søgende 
DNA er med til, at vi stadig er her efter mere end 30 år er i branchen – og 
mange år frem endnu!

Derfor vælger kunderne os blandet andet:

•  Vi  har stor erfaring i branchen
•  Vi yder høj service
•  Vi holder, hvad vi lover og gerne lidt mere
•  Vi tilbyder attraktive priser, fordi vi er dygtige til at 

forhandle
•  Vi står inde for kvaliteten i opgaveløsningen og vi 

tager ansvar

Fakta:

•  Eksistens: + 30 år
•  Ejer: Pia Marie Schougaard
•  Beliggenhed: Islands Brygge - København
•  Forretningsområder: Reklameartikler, Firmagaver og 

Beklædning 
•  Webløsninger og showroom

Vores mission er, at hjælpe din virksomhed med produkter af stærk 
signal- og brandingværdi – for at I bliver husket..
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Hvilket værdisæt har Coredesign?

Vi hjælper virksomheder 
med at blive husket indenfor 

branding og gaver.

Fokus på kvalitet i rådgivning 
og bæredygtigt produktvalg.

Core+
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Hvilken leverandør får du?

Trustpilot
Vi er den leverandør i markedet med den højeste 
kunde tilfredshed på Trustpilot, med en høj score på hele 
4,8 ud af 5 baseret på over 350 anmeldelser. Som B2B 
virksomhed ser vi det som dokumentation på stor kun-
detilfredshed.

AAA rating - den højeste kreditvurdering
Vi er en leverandør med sund en økonomi, og vi har på 
10. år i træk opnået AAA rating, det er kun 0,15 % af alle 
virksomheder der opnår. Der er med trippel-A tale om 
en virksomhed med en særdeles god evne til at imøde-
komme aktuelle betalingsforpligtelser. Kredit ratingen bliver beregnet ud fra 
mere end 2.400 parametre og er en yderst avanceret algoritme.
 
Vi arbejder bevidst med fokus på vores kompetencer, både fagligt og person-
ligt. Det er vigtigt at vi er ét homogent team, selvom vi er forskellige, både i 
vores personlighed i vores faglige kunnen. Vi har fokus på kvalitet, styring og 
opfølgning, samt at være kreative i vores opgaveløsning.

DISC
Vi arbejder bevidst med fokus på vores kompetenc-
er, både fagligt og personligt. Det er vigtig at vi er ét 
homogent team, selvom vi er forskellige, både i person-
lighed og i vores faglige kunnen.  
Vi har fokus på kvalitet, styring og opfølgning, samt at 
være kreative i vores opgaveløsning.

SKI-aftalen
Vi står under foretrukne leverandører i systemet hos 
det offentlige Danmark. Vi har flere faste samarbejd-
saftaler med ministerier og kommuner. Gode samar-
bejder vi har haft i mange år.

Social ansvarlighed og miljøbevidsthed
Vi har taget stilling.... Hos Coredesign mener vi det! Vi 
har taget stilling og forholder os til vores leverandører, 
og dermed de produkter vi leverer. Naturligvis også i 
forhold til vores egen adfærd i hverdagen, især i for-
hold til vores miljø. 

I vores “Code of Conduct” har vi taget stilling til arbejdstider,  
underbetaling, arbejdssikkerhed, børnearbejde og arbejdsmiljø.  
Vi ønsker udelukkende at bruge leverandører, der kan stå inde for at  
forholdene er i orden.

ISO
Kvalitet baseret ledelse og miljø. 
Coredesign er ISO certificeret inden for kvalitets 
baseret ledelse, system og implementering – samt  
inden for miljøledelse med risikovurdering og med 
fokus på FN’s verdensmål.
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Hvad kan Coredesign tilbyde?

LAGER OG LOGISTIK 
Vi har eget pakkeri på Bogø (Sjælland), hvor vi kan 
hjælpe med distribution, lager og forsendelser, samt 
pakning og håndtering af diverse opgaver

IT- OG WEB LØSNINGER 
Vi har vores egen  IT- og webudviklinger som designer 
og styrer vores websites og portaler. Vi kan tilbyde din 
virksomhed en online Logoportal, med overblik over jeres 
køb, og med inspiration til nye produkter. Dertil har vi en 
eksklusiv online valg-gave-shop, der primært bliver tilbudt 
op til jul, men som også er oplagt til års gaver til personalet.

ØSTEN PRODUKTION 
Vi har samarbejdspartnere i Østen – både i Kina og i 
Indien. Produktionsfolk som vi har samarbejdet med 
i mange år og som leverer lige netop hvad vi ønsker. 
De er i stand til at producere kvalitetsvarer lige efter 
din virksomheds specifikke ønsker og krav - i høj  
kvalitet og til fordelagtige priser.

SHOWROOM I HJERTET AF KØBENHAVN 
Coredesign ligger lige midt på Islands Brygge. 
Her kan vi give dig professionel rådgivning og inspiration 
til valg af de rigtige produkter, til netop jeres behov. Vi har 
et fokus på også at tilbyde alternative og miljøbevidste 
valgmuligheder. Book et møde og SE, FØL og MÆRK et hav 
af produkter i vores flotte showroom.
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Bestillingsprocessen - sådan ser den ud

ÅRSHJUL

Januar

Februar

M
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JuniJuli

August

Septem
ber
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Nov
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December

• Messer 
• Påskegaver
• Reklamear�kler
• Nyheder

• Logoportal
• Kick-Off

• Kundegaver 
• DHL-Stafet 
• Events
• Julegaver

• Påskegaver
• Firmatøj
• Golf
• Showroom
• Reklamear�kler
• Messer

• Reklamear�kler
• Løbekatalog
• Julegaver
• Påskegaver
• Golf 
• DHL-Stafet

• DHL-Stafet
• Golf
• Reklamear�kler
• Sommergaver
• Firmatøj

• DHL-Stafet
• Vintertøj
• Showroom
• Julegaver
• Logoportal 

• Sommergaver
• Julegaver

• Reklamear�kler
• Profilbeklædning

• Showroom

• Showroom
• Julegaver

• Firmasport
• Reklamear�kler

• Årsbudget
• Julegaver
• Showroom
• Profilbeklædning
• Kundegaver

• Events
• Jakkekatalog
• Reklamear�kler
• Kundegaver
• Julegaver

• Julegaver
• Kunde event
• Årsbudget
• Events 
• Kundegaver

• Kundegaver
• Reklamear�kler
• Årsbudget
• Profilkatalog
• Nytårsgaver • Profilkatalog

• Profilbeklædning

Vi hjælper jer med at Brainstorme nye idéer, eller med 
at føre jeres egne ud i livet.

Vi sammensætter et tilbud til jer, baseret på jeres øn-
sker. Vi kommer typisk også med miljø bevidste alter-
nativer som vi tænker kunne passe til ønskerne.

I takker ja til tilbuddet og vi kvitterer med en ordre-
bekræftelse.

En typisk tidsplan for ordreprocessen kan se sådan her 
ud:
Uge 32  - Ordren bookes 
Uge 32   - Korrektur godkendes 
Uge 32   - Produktionen sættes i gang efter godkendelse  
Uge 35   - Levering af færdigt producerede produkter 
Uge 36   - Tilfredshedsopfølgning

Bestillings processen er veloverstået og vi lægger de 
færdige billeder af produkterne ind på jeres logopor-
tal. Fremover slipper I for at gennemgå hele processen 
igen, ved nemt at genbestille via logoportalen.
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Hvilke webløsninger tilbyder Coredesign?

Til dig som indkøber 
Gør det nemt for dig selv som indkøber. Vi hjælper virksomheder med 
smarte og innovative løsninger. Der gør indkøb af gaver og reklameart-
ikler nemt og hurtigt. Vi tilbyder også gaveshops og andre webløsninger.

Dine fordele:
• Du godkender kun korrektur én gang
• Du får hurtigt og let et visuelt overblik over jeres produkter
• Historik gemmes, så du altid kan se dine tidligere bestillinger
• Hurtigere levering, fordi vi har historikken arkiveret

Logoportalen



Erfaring- og kundereferencer

Kunde kompetencer 
Vi lever af at hjælpe virksomheder med at blive husket – 
men også af at vores kunder husker os!

Da Coredesign lå i Næstved og størstedelen af vores 
kunder dengang lå i København, var det naturligt for os 
at gøre overvejelser omkring vores geografiske placering. 
Derfor blev beslutningen også at rykke teltpælene op og 
flytte ind til København, helt tæt på vores kunder. Det be-
tyder at vores kontor og showroom nu ligger super centralt 
og det er nemt for vores kunder at kigge forbi.

Vores ryk til København, og vores centrale placering, har 
betydet at vores kunder i hovedstaden er blevet endnu 
flere.  
Vi kan med stolthed i stemmen sige, at vi idag hjælper 
mange af de store virksomheder rundt om i hele Danmark.

Vores store kendskab til branchen og markedet er vores 
styrke. Vi følger med udviklingen og er omstillingsparate. 
Vi ved hvilke krav der stilles og hvilke kompetencer der 
forventes!
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Adresse:
Islands Brygge 79C, Opg. 8, 4. Sal
2300 København S 

Åbningstider:
Mandag – torsdag 8.00-16.00 
Fredag 8.00-15.30

Tlf: 62 61 82 82
Mail: salg@coredesign.dk

Vi hjælper din virksomhed med at blive husket...


