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Hvad bliver du præsenteret for? 

1. Hvordan ser Coredesign teamet ud? 

2. Historien om Coredesign – Tidslinje.

3. Hvem er Coredesign – Historien? 

4. Hvem er Coredesign teamet?

5. Hvad er Coredesigns værdisæt?

6. Hvilken leverandør får du?

7. Hvad kan Coredesign �lbyde?

8. Hvilke webløsninger �lbyder Coredesign? 

9. Hvilken erfaring- og kundereferencer har Coredesign?

10. Hvad siger kunderne om Coredesign? 



Hvordan ser Coredesign teamet ud? 

Dino Ahmetspahic
Kunde- og projektkoordinator

Line Weber 
Salg og marke�ng 

Elisabeth Jensen 
Kunde- og projektleder

Salg-

Magnus Schougaard
og marke�ngkoordinator 

Pia Marie Schougaard 
CEO – Ejer af Coredesign A/S

-Hansen Dan Holck
Lager og logis�k 

Carina Krogh Larsen   
Bogholder 

Dorte Kadet
Lovgivnings-konsulent 



Historien om coredesign - �dslinje 

Kaaredesign 
s��es af �dl. ejer 
Lisbeth Kaare.
År: 1986

Kernefokus var 
firma- og 
designergaver.

Pia Marie overtog 
Kaaredesign og 
ændrede det �l 
Coredesign.
År: 2005

Udvider 
kernefokus med 
reklamear�kler og 
beklædning.

Coredesign fly�es 
fra Faaborg �l 
Næstved. 
År: 2009 

Coredesign rykkes 
�l København –
tæt på kunderne.
År: 2018

3 kerneområder: 
Reklamear�kler, 
Firmagaver og 
Beklædning. 

Kontor og 
showroom på 
Islands Brygge.
År: 2018 

Udvider med 
showroom og 
kontor samlet. 

Forretning og 
showroom i 
konstant 
udvikling.



Hvem er Coredesign - Historien? 

Fakta: 
Eksistens: + 30 år
Ejer: Pia Marie Schougaard
Beliggenhed: Islands Brygge – København 
Forretningsområder: Reklamear�kler, Firmagaver og Beklædning 
(webløsninger og showroom) 

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 �lbyder a�rak�ve priser, fordi vi er dyg�ge �l at forhandle
– Vi står inde for kvaliteten i opgaveløsningen – og vi tager ansvar

Coredesign har eksisteret i over 30 år. Forretningen var først ejet af den �dligere ejer Lisbeth Kaare, men blev i 2005 opkøbt af den nuværende ejer 
Pia Marie Schougaard. Forretningen har gennem årene gennemgået en stærk og posi�v udvikling, fra at være et gave og designerfirma �l nu at have 
3 primære forretningsområder; Reklamear�kler, Firmagaver og Beklædning og endda mere �l i form af webløsninger og showroom.

Coredesign lever af at hjælpe virksomheder med at blive husket! Vi er en professionel totalleverandør, der sæ�er vores kundernes �lfredshed over 
alt andet. Vi hjælper din virksomhed fra A Z lige fra rådgivningen af produkter �l du står med det færdige resultat i hænderne. Vi tager ansvar og 
sikrer, at intet bliver overladt �l �lfældighederne.

Vores mission er, at hjælpe din virksomhed med produkter af stærk signal og brandingværdi for at I bliver husket.. Vi er en seriøs og troværdig 
samarbejdspartner og sæ�er en stor ære i, at �ngene bliver løst �l alles �lfredshed. Det må også være grunden �l at vores kunder handler med os 
igen og igen år e�er år og vi bliver husket!

Coredesign er en levedyg�g og stabil forretning, som har et stærkt fundament og en sund økonomi og har på 10. år opnået en AAA ra�ng, som kun 
0,147% af alle ak�ve virksomheder får. Vi er klare i vores  arbejdsprocesser og arbejder os mere og mere ind i teknologien, og vi er meget bevidste 
om, at være effek�ve og produk�ve i vores arbejde.

Disse faktorer og firmaet krea�ve, udvikling villige og videns søgende DNA er alle med �l, at vi stadig e�er mere end 30 år er i branchen og mange år 
frem endnu!



Hvem er Coredesign teamet? 

DISC profil analyse:
Hos Coredesign er vi et team af engagerende og fagligt dyg�ge folk. Vi brænder for at hjælpe din virksomhed med at blive husket og sæ�er en ære
i et godt og veludført stykke arbejde. Vi kender �l hinandens styrker og svagheder, som gør, at vi sammen giver dig den bedste og mest kompetente
rådgivning og vejledning samt oplevelse når du handler med os.

Vi arbejder bevidst med DISC profilanalyse modellen for at forstå hinanden og vores kunders forskelligheder, og for at spore os bedre ind på, hvordan 
vi skal kommunikere både internt såvel som med vores kunder og eksterne samarbejdspartnere.



Core+ 

Hvad er Coredesigns værdisæt 



Hvilken leverandør får du? 

Trustpilot: 
Vi er den leverandør i markedet med den højeste 
kunde�lfredshed på Trustpilot, 
med en høj score på hele 4,8 ud af 5 – og over 340 anmeldelser. 

AAA ra�ng – højeste kreditvurdering:
Vi er en leverandør med sund økonomi, 
Og har på 10. år i træk opnået AAA ra�ng, som kun er 
0,147% af alle virksomheder der opnår. 

Der er med trippel-A tale om en virksomhed med en 
særdeles god evne �l at imødekomme aktuelle 
betalingsforpligtelser. Kredit ra�ngen bliver beregnet 
ud fra mere end 2.400 parametre og er en yderst 
avanceret algoritme.

SKI-a�alen:
Vi står som foretrukne leverandører i 
systemet hos Kommuner og Stat. Og vi 
har flere faste samarbejdsa�aler kørende 
med ministerierne og kommunerne. 

Social ansvarlighed og miljøbevidsthed:
Vi har taget s�lling.. Hos Coredesign mener vi det! Vi har taget s�lling og 
forholder os �l vores leverandører, og dermed de produkter vi leverer. Og 
naturligvis også i forhold �l egen adfærd i hverdagen, især i forhold �l 
vores miljø.  Med vores “Code of Conduct” har vi taget s�lling �l 
arbejds�der, underbetaling, arbejdssikkerhed, børnearbejde og 
arbejdsmiljø, og vi ønsker udelukkende at bruge leverandører, som kan 
stå inde for at forholdene er i orden. 


